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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

تغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيـِه       وأَِن اس  {القائل يف حمكم كتابه العزيز      ، احلمد هللا رب العاملني   
                ـافي أَخا فَِإنلَّووِإنْ تو لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤيى ومسٍل ما ِإلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي

 ]٣/هود [})٣(علَيكُم عذَاب يوٍم كَِبٍري 
ومـن  ،وعلى آله وصحبه أمجعني   ،محة للعاملني والصالة والسالم على من أرسله اهللا تعاىل ر       

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
 :أما بعد 

وذلك حلاجة اإلنسان إليـه  ، على االستغفار يف القرآن الكرمي والسنة النبويةفقد ورد احلثُّ  
 .ووقوعه يف معصية اهللا تعاىل ،لتقصريه يف الطاعات،يف كل وقت

سـِمعت  :عن أَِبي سِعيٍد الْخـدِري،قَالَ    ف،ند اإلنسان فجاء االستغفار ليعاجل هذا النقص ع     
ِبِعزِتك وجالَِلك الَ أَبرح أُغِْوي بِني آدم ما دامِت         :ِإنَّ ِإبِليس قَالَ ِلربهِ   :يقُولُ �رسولَ اِهللا   

اللَّه فَقَالَ لَه،ِفيِهم احواَألر:الَِلي الَ أَبجِتي ووِنيفَِبِعزفَرغتا اسم ملَه أَغِْفر ح١.ر. 
  :قسمته إىل ثالثة أبواب وخالصة هذا وقد 

 االستغفار يف القرآن الكرمي ، وفيه ثالثة عشر مبحثاً = الباب األول
 : تأميل الراجني وتأنيس املذنبني مبغفرته سبحانه ألنه هو الغفور الغفار: أوال
   :أمر اللّه باالستغفار: ثانيا
   :دعوة األنبياء والصاحلني أقوامهم لالستغفار: ثالثا
 : االستغفار من صفات األنبياء والصاحلني: رابعا

 : االستغفار يكون للنفس وللغري: خامسا
 : يرتبط بالتوبة والعمل الصاحل) قبول االستغفار(غفران اللّه عز وجل : سادسا
 : - وجلّ عز-االستغفار املقبول يرتبط مبشيئة اللّه: سابعا
 : قبول االستغفار يكون للمؤمنني واملتقني: ثامنا

                                                 
  حسن-١١٢٦٤) ١١٢٤٤)(٧٧ / ٤ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١
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 : قبول االستغفار يكون للكافر إذا أسلم وحسن إسالمه وللعاصي إذا تاب : تاسعا
 : ال يقبل اللّه استغفارا من مشرك أو منافق: عاشرا

 : األوقات املفضلة لالستغفار: حادي عشر
 اإلمـداد بـاألموال     - استجالب الرمحة  -لعذابأثر االستغفار يف الدنيا منع ا     : ثاين عشر 

   ):والبنني
 : البشارة باملغفرة ودخول اجلنة يف اآلخرة: ثالث عشر
 احلث على االستغفار يف السنة النبوية ، وفيه أكثر من ستني حديثاً = الباب الثاين

 اخلالصة يف أحكام االستغفار ، وفيه سبعة مباحث= الباب الثالث
 عريفه ت-املبحث األول
   الْحكْم التكِْليِفي ِلِالسِتغفَاِر-املبحث الثاين

 أفضلُ صيغه -املبحث الثالث
 اسِتغفَار النِبي صلى اهللا عليه وسلم-املبحث الرابع

 أوقات االستغفار الزمانية واملكانية -املبحث اخلامس
 االستغفار سنة األنبياء واملرسلني -املبحث السادس

 أهم فوائد االستغفار  -ث السابعاملبح
 بشرح اآليات   متوق،قد حاولت استقصاء ما ورد يف القرآن والسنة حول هذا املوضوع          و

بتخريج األحاديث بشكل خمتصـر مـن       بشكل خمتصر،وغالبها من التفسري امليسر،وقمت      
 .وذكرت مصادر البحث يف آخره،مظاا

 إىل موضوعات،وذكر األحاديث اليت حتـث        واجلديد هو فرز اآليات املتعلقة باالستغفار     
 .على االستغفار،وقد تكرر، بعضها يف أمكنة أخرى حسب االستدالل ا 

 ..كما أن فيه خالصة عن فوائد االستغفار 
 .وقد استفدت يف تقسيم اآليات من موسوعة نضرة النعيم 

 .آمني وقارئه وناشره يف الدارين ،أن ينفع به كاتبهأسأل اهللا تعاىل 



 ٣

وساِرعوا ِإلَى مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضها السموات والْـأَرض أُِعـدت            { :ال تعاىل ق
  ِقنيتـاِس           ) ١٣٣(ِللْمِن النع اِفنيالْعظَ ويالْغ الْكَاِظِمنياِء ورالضاِء ورِفقُونَ ِفي السني الَِّذين

والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا اللَّـه           ) ١٣٤(لْمحِسِنني  واللَّه يِحب ا  
فَاستغفَروا ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر الذُّنوب ِإلَّا اللَّه ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                

)١٣٥ (   مهاؤزج ـا           أُولَِئكِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجت اتنجو ِهمبر ةٌ ِمنِفرغم
 اِمِلنيالْع رأَج مِنع١٣٦-١٣٣/آل عمران  [})١٣٦(و[  
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 :تأميل الراجني وتأنيس املذنبني مبغفرته سبحانه ألنه هو الغفور الغفار: أوال

 :هناك آيات كثرية نذكر منها 
واْ هِذِه الْقَريةَ فَكُلُواْ ِمنها حيثُ ِشئْتم رغَداً وادخلُـواْ الْبـاب            وِإذْ قُلْنا ادخلُ  { :قال تعاىل   

ِسِننيحالْم ِزيدنسو اكُمطَايخ لَكُم ِفرغقُولُواْ ِحطَّةٌ نداً وجسورة البقرة) ٥٨(} س 
طيباـا يف أي    فكلوا من   " بيت املقدس "ادخلوا مدينة   : واذكروا نعمتنا عليكم حني قلنا    

ربنا ضع عنـا    : وقولوا،ذليلني له ،وكونوا يف دخولكم خاضعني هللا    ،مكان منها أكال هنيئًا   
 .وسرتيد احملسنني بأعماهلم خريا وثوابا،نستجب لكم ونعف ونسترها عليكم،ذنوبنا

ِر وما أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر اللِّه فَمِن اضطُر        ِإنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الِْخِرتي      {:وقال تعاىل 
ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع اٍد فَال ِإثْمالَ عاٍغ وب رسورة البقرة) ١٧٣(} غَي 

وحلم ،والدم املسـفوح  ،إمنا حرم اهللا عليكم ما يضركم كامليتة اليت مل تذبح بطريقة شرعية           
وِمن فَضِل اهللا عليكم وتيسريه أنه أباح لكم أكل هذه          .ت لغري اهللا  والذبائح اليت ذحب  ،اخلرتير

غري ظامل يف أكله فـوق      ،فمن أجلأته الضرورة إىل أكل شيء منها      .احملرمات عند الضرورة  
إن اهللا غفـور    .فال ذنـب عليـه يف ذلـك       ،وال متجاوز حدود اهللا فيما أُبيح له      ،حاجته
 .رحيم م،لعباده

لَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت ِإنْ ترك خيـرا الْوِصـيةُ ِللْواِلـديِن    كُِتب ع{ :وقال تعاىل 
      ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِبالْم ِبنيالْأَقْرلَـى         ) ١٨٠(وع ـها ِإثْممفَِإن هِمعا سمدعب لَهدب نفَم

   ِإنَّ اللَّه هلُوندبي الَِّذين    ِليمع ِميع١٨١( س (         مهنيب لَحا فَأَصِإثْم فًا أَونوٍص جِمن م افخ نفَم
ِحيمر غَفُور ِه ِإنَّ اللّهلَيع سورة البقرة}  )١٨٢(فَالَ ِإثْم 

 الوصية جبزء   -إن ترك ماال  -فرض اهللا عليكم إذا حضر أحدكم عالمات املوت ومقدماته          
وال يتجـاوز   ،فال يدع الفقري ويوصي للغين    ؛ واألقربني مع مراعاة العدل   من ماله للوالدين    



 ٥

وكان هذا قبل نزول آيات     .وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين خيافون اهللا         ،الثلث
 .املواريث اليت حدد اهللا فيها نصيب كل وارث

إن اهللا  .غير وبـدل  فإمنا الذنب على من     ،فمن غَير وصية امليت بعدما مسعها منه قبل موته        
عليم مبا ختفيه صدوركم من امليل إىل احلق والعـدل أو اجلـور             ،مسيع لوصيتكم وأقوالكم  

 .وسيجازيكم على ذلك،واحليف
فنصـح املوصـي   ،فمن علم ِمن موٍص ميال عن احلق يف وصيته على سبيل اخلطأ أو العمد        

؛ األطراف بتغيري الوصـية   فإن مل حيصل له ذلك فأصلح بني        ،وقت الوصية مبا هو األعدل    
 .رحيم م،إن اهللا غفور لعباده.فال ذنب عليه يف هذا اإلصالح،لتوافق الشريعة

ِإنَّ الَِّذين آمنواْ والَِّذين هاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللّـِه أُولَِئـك يرجـونَ              {:وقال تعاىل 
ِحيمر غَفُور اللّهاللِّه و تمحسورة البقرة) ٢١٨(} ر 

وجاهدوا يف سـبيل    ،إن الذين صدقوا باهللا ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم         
رحيم م رمحة   ،واهللا غفور لذنوب عباده املؤمنني    .أولئك يطمعون يف فضل اهللا وثوابه     ،اهللا

 .واسعة
} أَشهٍر فَِإنْ فَآؤوا فَِإنَّ اللّه غَفُور رِحيم      لِّلَِّذين يؤلُونَ ِمن نسآِئِهم تربص أَربعِة       {:وقال تعاىل 

 سورة البقرة ) ٢٢٦(
فإن رجعوا قبل فوات األشهر     ،انتظار أربعة أشهر  ،للذين حيلفون باهللا أن ال جيامعوا نساءهم      

 .رحيم م،فإن اهللا غفور ملا وقع منهم من احللف بسبب رجوعهم،األربعة
ِذين يؤِمنونَ ِبآياِتنا فَقُلْ سالَم علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفِْسـِه           وِإذَا جاءك الَّ  { :وقال تعاىل 

                ِحـيمر غَفُـور هفَأَن لَحأَصِدِه وعِمن ب ابت الٍَة ثُمهوًءا ِبجس ِملَ ِمنكُمن عم هةَ أَنمحالر {
 سورة األنعام ) ٥٤(

ذين صدقوا بآيات اهللا الشاهدة على صدقك من القرآن وغـريه         ال -أيها النيب -وإذا جاءك   
وبشـرهم برمحـة اهللا     ،فأكِرمهم برد السالم عليهم   ،مستفتني عن التوبة من ذنوم السابقة     

فإنه جلَّ وعال قد كتب على نفسه الرمحة بعباده تفضال أنه من اقتـرف ذنبـا                ؛ الواسعة
فكل عاص هللا خمطئًا أو متعمدا فهو جاهل ـذا          -اهللا  جبهالة منه لعاقبتها وإجياا لسخط      



 ٦

فإنه تعـاىل   ، مث تاب من بعده وداوم على العمل الصاحل        -االعتبار وإن كان عاملًا بالتحرمي    
 .رحيم م،فهو غفور لعباده التائبني،يغفر ذنبه

 تابواْ ِمن بعِد ذَِلك وأَصـلَحواْ ِإنَّ        ثُم ِإنَّ ربك ِللَِّذين عِملُواْ السوَء ِبجهالٍَة ثُم       {:وقال تعاىل 
ِحيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كبسورة النحل ) ١١٩(} ر 

فكل عاص هللا   -إن ربك للذين فعلوا املعاصي يف حال جهلهم لعاقبتها وإجياا لسخط اهللا             
مث رجعوا إىل اهللا عمـا      ،-خمطئًا أو متعمدا فهو جاهل ذا االعتبار وإن كان عاملًا بالتحرمي          

ِمـن بعـد توبتـهم      -إن ربـك    ،وأصلحوا نفوسهم وأعمـاهلم   ،كانوا عليه من الذنوب   
 .رحيم م، لَغفور هلم-وإصالحهم
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَى أَمٍر جاِمٍع لَـم              {:وقال تعاىل 

بذْهـوِلِه فَـِإذَا               يسرونَ ِباللَّـِه وِمنؤي الَِّذين لَِئكأُو كونأِْذنتسي ِإنَّ الَِّذين وهأِْذنتسى يتوا ح
              ِحـيمر غَفُـور ِإنَّ اللَّه اللَّه ملَه ِفرغتاسو مهِمن ن ِشئْتفَأْذَن لِّم أِْنِهمِض شعِلب وكأْذَنتاس {

 ورة النــور س) ٦٢(
 �وإذا كانوا مـع الـنيب   ،وعملوا بشرعه،إمنا املؤمنون حقًا هم الذين صدقوا اهللا ورسوله    

إن الـذين   ،مل ينصرف أحد منهم حىت يسـتأذنه      ،على أمر مجعهم له يف مصلحة املسلمني      
فإذا اسـتأذنوك لـبعض     ، هم الذين يؤمنون باهللا ورسوله حقًا      - أيها النيب    -يستأذنونك  

إن .واطلب هلم املغفرة من اهللا    ،أْذَن ملن شئت ممن طلب اإلذن يف االنصراف لعذر        حاجتهم فَ 
  .رحيم م،اهللا غفور لذنوب عباده التائبني

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُـم ِمـن                {:وقال تعاىل 
  يلَا تِض والْأَر              وا أَنَّ اللَّـهلَماعوا ِفيِه وِمضغِبآِخِذيِه ِإلَّا أَنْ ت متلَسِفقُونَ ونت هِبيثَ ِمنوا الْخمم
   ِميدح ٢٦٧(غَِني (           ـهنةً مِفـرغكُم مِعدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمِعدطَانُ ييالش
اللّهالً وفَضوِليمع اِسعسورة البقرة} ) ٢٦٨( و 

يا من آمنتم يب واتبعتم رسلي أنفقوا من احلالل الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكـم      
ولـو أُعِطيتمـوه مل تأخـذوه إال إذا    ،وال تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء     ،من األرض 



 ٧

فسكم؟ واعلموا أن   فكيف ترضون هللا ما ال ترضونه ألن      .تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص     
 .حممود يف كل حال،مستحق للثناء،اهللا الذي رزقكم غين عن صدقاتكم

ويغـريكم  ،هذا البخل واختيار الرديء للصدقة مـن الشـيطان الـذي خيـوفكم الفقر             
واهللا سبحانه وتعاىل يعدكم علـى إنفـاقكم        ،ويأمركم باملعاصي وخمالفة اهللا تعاىل    ،بالبخل

 .عليم باألعمال والنيات،واهللا واسع الفضل.غفرانا لذنوبكم ورزقا واسعا
 :أمر اللّه باالستغفار: ثانيا

} ثُم أَِفيضواْ ِمن حيثُ أَفَاض الناس واستغِفرواْ اللّه ِإنَّ اللّـه غَفُـور رِحـيم              {:قال تعاىل   
 سورة البقرة) ١٩٩(

السالم خمالفني بذلك مـن ال      اليت أفاض منها إبراهيم عليه      " عرفات"وليكن اندفاعكم من    
إن اهللا غفور لعباده املستغفرين     .واسألوا اهللا أن يغفر لكم ذنوبكم     ،يقف ا من أهل اجلاهلية    

 .رحيم م،التائبني
وساِرعواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها السماوات واَألرض أُِعـدت           { :وقال تعاىل 

الَِّذين ينِفقُونَ ِفي السراِء والضراِء والْكاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن النـاِس           ) ١٣٣(ني  ِللْمتِق
 ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهسورة آل عمران}) ١٣٤(و 

عرضـها  ،وبادروا بطاعتكم هللا ورسوله الغتنام مغفرة عظيمة من ربكـم وجنـة واسعة            
 .أعدها اهللا للمتقني،السموات واألرض

ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللّـه والَ تكُـن               {:وقال تعاىل   
سـورة  } )  ١٠٦(واستغِفِر اللَّه ِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رِحيمـاً         ) ١٠٥(لِّلْخآِئِنني خِصيما   

 النساء
لتفصل بني الناس مجيعـا مبـا       ؛  القرآن مشتمال على احلق    -أيها الرسول - أنزلنا إليك    إنا

 مدافعا عنهم   -بكتمان احلق -فال تكن للذين خيونون أنفسهم      ،وبصرك به ،أوحى اهللا إليك  
 .مبا أيدوه لك من القول املخالف للحقيقة

كان غفورا ملن يرجـو فضـله   إن اهللا تعاىل ،واطلب من اهللا تعاىل املغفرة يف مجيع أحوالك  
 .رحيما به،ونوال مغفرته



 ٨

لَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلٍَه ِإالَّ ِإلَه واِحد وِإن لَّـم                 { :وقال تعاىل   
أَفَال يتوبونَ ِإلَـى اللَّـِه      ) ٧٣(ب أَِليم   ينتهواْ عما يقُولُونَ لَيمسن الَِّذين كَفَرواْ ِمنهم عذَا       

 ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسيسورة املائدة} )  ٧٤(و 
وروح ،واالبـن ،هـي األب  : إنَّ اهللا جمموع ثالثة أشياء    : لقد كفر من النصارى من قال     

وإن مل  ،د ومل يولد  مل يل ،أما عِلم هؤالء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد         .القدس
ينته أصحاب هذه املقالة عن افترائهم وكذم ليِصيبنهم عذاب مؤمل موجع بسبب كفرهم             

 .باهللا
ويسألون اهللا تعـاىل املغفـرة؟   ،ويتولون عما قالوا،أفال يرجع هؤالء النصارى إىل اهللا تعاىل 

 رحيم م،واهللا تعاىل متجاوز عن ذنوب التائبني
هدى وِذكْرى  )  ٥٣(قَد آتينا موسى الْهدى وأَورثْنا بِني ِإسراِئيلَ الِْكتاب       ولَ{ :وقال تعاىل 

فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمِد ربك ِبالْعِشـي   ) ٥٤(ِلأُوِلي الْأَلْباِب   
 سورة غافر} ) ٥٥(والِْإبكاِر 

وجعلنا بين إسرائيل يتوارثـون  ،قد آتينا موسى ما يهدي إىل احلق من التوراة واملعجزات        ول
 .وموعظة ألصحاب العقول السليمة،هادية إىل سبيل الرشاد،التوراة خلفًا عن سلف

ووعدنا حـق ال    ،فقد وعدناك بإعالء كلمتك   ، على أذى املشركني   -أيها الرسول -فاصرب  
 .يف آخر النهار وأوله،لى ترتيه ربك عما ال يليق بهودم ع،واستغفر لذنبك،يتخلف

قُلْ ِإنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَاسـتِقيموا ِإلَيـِه               { :وقال تعاىل   
ِرِكنيشلٌ لِّلْميوو وهِفرغتاسسورة فصلت) ٦(} و 

إمنا أنا بشر مثلكم يوحي اهللا إيلَّ أمنـا إهلكـم الـذي يسـتحق               :-أيها الرسول -قل هلم   
وعـذاب  .واطلبوا مغفرتـه  ،فاسلكوا الطريق املوصل إليـه    ،إله واحد ال شريك له    ،العبادة

والذين مل يطهروا أنفسـهم     ،للمشركني الذين عبدوا من دون اهللا أوثانا ال تنفع وال تضر          
فال إخالص منهم للخالق وال نفع فيهم       ،زكَّواومل يصلُّوا ومل ي   ،واإلخالص له ،بتوحيد رم 

 .وال ينفقون يف طاعة اهللا،وال باجلنة والنار،وهم ال يؤمنون بالبعث،للخلق
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فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت واللَّه يعلَـم             {:وقال تعاىل   
 سورة حممد) ١٩(} بكُم ومثْواكُممتقَلَّ

واسـتغفر للمـؤمنني   ،واسـتغفر لذنبك ، أنه ال معبـود حبـق إال اهللا        -أيها النيب -فاعلم  
 .ومستقركم يف نومكم ليال،واهللا يعلم تصرفكم يف يقظتكم ارا.واملؤمنات

للَّيِل وِنصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَةٌ من الَِّذين      ِإنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى ِمن ثُلُثَِي ا        {:وقال تعاىل   
معك واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنهار عِلم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن                

ِفي الْأَرِض يبتغونَ ِمن فَضِل اللَِّه وآخرونَ       عِلم أَن سيكُونُ ِمنكُم مرضى وآخرونَ يضِربونَ        
يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَاقْرؤوا ما تيسر ِمنه وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقِْرضوا اللَّه قَرضا               

ند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغِفروا اللَّه        حسنا وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه عِ       
ِحيمر غَفُور سورة املزمل) ٢٠(} ِإنَّ اللَّه 

وتقوم نصـفه  ، يعلم أنك تقوم للتهجد من الليل أقل من ثلثيه حينـا       -أيها النيب -إن ربك   
 وحده هو الذي يقـدر      واهللا.ويقوم معك طائفة من أصحابك    ،وتقوم ثلثه حينا آخر   ،حينا

علم اهللا أنه ال ميكنكم قيام الليـل        ،وما ميضي ويبقى منهما   ،ويعلم مقاديرمها ،الليل والنهار 
علم اهللا أنـه    ،فاقرؤوا يف الصالة بالليل ما تيسر لكم قراءته من القرآن         ،فخفَّف عليكم ،كله

ن يف األرض   ويوجد قوم آخـرون يتنقَّلـو     ،سيوجد فيكم من يعجزه املرض عن قيام الليل       
وقوم آخرون جياهدون يف سبيل اهللا؛ إلعالء       ،للتجارة والعمل يطلبون من رزق اهللا احلالل      

وواظبوا علـى فـرائض     ،فاقرؤوا يف صالتكم ما تيسر لكم من القرآن       ،كلمته ونشر دينه  
وتصدقوا يف وجوه الرب واإلحسان ِمـن أمـوالكم؛   ،وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم   ،الصالة
تلقَوا أجره وثوابه عند اهللا     ،وما تفعلوا ِمن وجوه الرب واخلري وعمل الطاعات       ،جه اهللا ابتغاء و 

واطلبوا مغفـرة اهللا يف مجيـع       ،وأعظم منـه ثوابـا    ،يوم القيامة خريا مما قدمتم يف الدنيا      
 .إن اهللا غفور لكم رحيم بكم،أحوالكم

 :دعوة األنبياء والصاحلني أقوامهم لالستغفار: ثالثا
أَلَّا تعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإنِني لَكُم ِمنه نِذير وبِشري         )١(الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم      {:اىلقال تع 

وأَِن استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يمتعكُم متاعاً حسناً ِإىل أَجٍل مسمى ويؤِت كُـلَّ               ) ٢(



 ١٠

ِإلَى اللَّـِه مـرِجعكُم     ) ٣( فَضلَه وِإنْ تولَّوا فَِإني أَخاف علَيكُم عذاب يوٍم كَِبٍري           ِذي فَضلٍ 
 ٍء قَِدير يلى كُلِّ شع وهسورة يونس } )  ٤(و 

مث بينت باألمر   ،أُحكمت آياته من اخللل والباطل     �هذا الكتاب الذي أنزله اهللا على حممد        
اخلبري مبـا تـؤول إليـه       ،احلكيم بتدبري األمور  ،ان احلالل واحلرام من عند اهللا     والنهي وبي 

 .عواقبها
ألجل أن ال تعبدوا إال اهللا وحـده ال         ؛ وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها     

 .وبشري يبشركم بثوابه، من عند اهللا نذير ينذركم عقابه-أيها الناس-إنين لكم .شريك له
مث ارجعوا إليه نادمني ميتعكم يف دنياكم متاعا حسنا باحلياة          ،يغفر لكم ذنوبكم  واسألوه أن   
ويعِط كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كامال ال           ،إىل أن حيني أجلكم   ،الطيبة فيها 
وهو يـوم   ،وإن تعرضوا عما أدعوكم إليه فإين أخشى عليكم عذاب يوم شديد          ،نقص فيه 

 .ن تولَّى عن أوامر اهللا تعاىل وكذَّب رسلهوهذا ديد شديد مل.القيامة
وهو سبحانه قـادر علـى بعـثكم        ،إىل اهللا رجوعكم بعد موتكم مجيعا فاحذروا عقابه       

 .وحشركم وجزائكم
يا قَوِم ال أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإنْ أَجِري ِإالَّ علَى الَِّذي فَطَرِني أَفَالَ تعِقلُـونَ               {:وقال تعاىل   

ويا قَوِم استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدراراً ويِزدكُم قُوةً ِإىل              ) ٥١(
 ِرِمنيجا ملَّووتال تو ِتكُمسورة هود} )٥٢(قُو 

ما ،ثان أجرا يا قوم ال أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخالص العبادة هللا وترك عبادة األو              
 أفال تعقلون فتميزوا بني احلق والباطل؟،أجري على دعويت لكم إال على اهللا الذي خلقين

فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل     ،مث توبوا إليه من ذنوبكم    ،ويا قوم اطلبوا مغفرة اهللا واإلميان به      
كم وتتـابع   ويزدكم قوة إىل قوتكم بكثرة ذريات     ،فتكثر خرياتكم ،املطر عليكم متتابعا كثريا   

 .وال تعرضوا عما دعوتكم إليه مصرين على إجرامكم،النعم عليكم
وِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلٍَه غَيـره هـو            {:وقال تعاىل 

     ِفرغتا فَاسِفيه كُمرمعتاسِض واَألر نأَكُم مأَنش          ِجيـبم ي قَِريببِه ِإنَّ رواْ ِإلَيوبت ثُم وه {
 سورة هود ) ٦١(



 ١١

يا قوم اعبدوا اهللا وحده ليس لكـم مـن إلـه            : فقال هلم ،وأرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلًا    
هو الذي بدأ خلْقكم من األرض خبلق       ،فأخلصوا له العبادة  ،يستحق العبادة غريه جل وعال    

وارجعوا إليـه بالتوبـة     ،فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم    ،عمارا هلا وجعلكم  ،أبيكم آدم منها  
 .جميب له إذا دعاه،ورغب إليه يف التوبة،إن ريب قريب ملن أخلص له العبادة.النصوح

ويا قَوِم الَ يجِرمنكُم ِشقَاِقي أَن يِصيبكُم مثْلُ ما أَصاب قَوم نـوٍح أَو قَـوم                {:وقال تعاىل 
واستغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه ِإنَّ ربي       ) ٨٩( أَو قَوم صاِلٍح وما قَوم لُوٍط منكُم ِببِعيٍد          هوٍد

 وددو ِحيمسورة هود} ) ٩٠(ر 
ويا قوم ال حتملنكم عداويت وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد واإلصرار على               

فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صـاحل             ،ن الكفر باهللا  ما أنتم عليه م   
 .وما قوم لوط وما حلَّ م من العذاب ببعيدين عنكم ال يف الدار وال يف الزمان،من اهلالك

إن ربي رحـيم    .مث ارجعوا إىل طاعته واستمروا عليها     ،واطلبوا من ربكم املغفرة لذنوبكم    
ويف اآلية إثبات صـفة الرمحـة       .يرمحه ويقبل توبته  ،ن تاب إليه وأناب   كثري املودة واحملبة مل   

 .كما يليق به سبحانه،واملودة هللا تعاىل
) ١(ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه أَنْ أَنِذر قَومك ِمن قَبِل أَن يأِْتيهم عذَاب أَِليم               {:وقال تعاىل 

يغِفر لَكُـم ِمـن     ) ٣(أَِن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَِطيعوِن      ) ٢(ير مِبني   قالَ يا قَوِم ِإني لَكُم نذِ     
) ٤(ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإىل أَجٍل مسمى ِإنَّ أَجلَ اللَِّه ِإذا جاَء ال يؤخر لَو كُنتم تعلَمـونَ                 

      لًا وِمي لَيقَو توعي دِإن بهاراً  قالَ ر٥(ن (      ًعاِئي ِإلَّا ِفراراد مهِزدي فَلَم)ي كُلَّمـا   ) ٦ِإنو
دعوتهم ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي آذاِنِهم واستغشوا ِثيـابهم وأَصـروا واسـتكْبروا              

 سورة نوح} ) ٧(اسِتكْباراً 
قَبلَ أَنْ ينِزلَ ِبِهم عذَاب اِهللا      ،أَنِذر قَومك بأْس اِهللا وعذَابه    :قَوِمِه وقُلْنا لَه  ِإنا أَرسلْنا نوحاً ِإلَى     

 .اَألِليم ِفي الدنيا واآلِخرِة 
وَألنِذركُم ،ِرفُونهايا قَوِم ِإني نذَير ِجئْت ُألبين لَكُم ِرسالَةَ ربكُم ِبلْغٍة تع          : فَقَالَ نوح ِلقَوِمهِ  

 .فَاحذَروه أَنْ ينِزلَه ِبكُم ِبسبِب كُفِْركُم ِبِه ،عذَاب اِهللا
 :وقَد أَمر نوح قَومه ِبثَالَثَِة أَشياٍء



 ١٢

- لَه ِريكالَ ش هدحِة اِهللا وادِبِعب . 
 .ناِب محاِرِمِه واجِت،واخلَوِف ِمن عذَاِبِه، وِبتقْوى اِهللا-
 .وِفيما ينهاهم عنه ، وِبِإطَاعِة نوٍح ِفيما يأْمرهم ِبِه-

مهدعوِبهِ    ،و مهرا أَملُوا مِإنْ فَع،       وِبِهمذُن ِمن لَفا سم ملَه ِفرغيِبأَنَّ اَهللا س،  مهاِمحسيس هأَنو
وأَنه تعالَى سيمد ِفي أَعماِرِهم ِإلَى أَجٍل معيٍن جعلَه غَايةً ِلطُوِل           ،ن زالَّتٍ عما فَرطَ ِمنهم مِ   

 .العمِر 
ولَو أَنهـم  ،ِإذَا جاَء الَ يؤخر ِميقَاته ،الِذي كَتبه ِفي أَم الِكتابِ    ،ثُم أَخبرهم نوح أَنَّ أَجلَ اهللاِ     

يِ      كَاناخلَز ِمن ِحلُّ ِبِهميا سونَ ملَمعاِن       ،وا يموا ِإلَى اِإليعارلَس اِلِهماِء آجِقضان دِة ِعنامدوالن
 .والطَّاعِة 

   هموحاً قَون ا كَذَّبمِ ، فَلَمجِبالر وهددهِإلَى اهللاِ      ،و ِتِهموعد نع كُفي ـرِ  ،ِإنْ لَمأَم نعو ِهم
 وِهـي   -اشتكَى نوح علَيِه السالَم ِإلَى ربِه ِمما لَِقي ِمن قَوِمِه ِخالَلَ مدِة لُبِثِه ِفيِهم               ،ِباخلَيِر

 لَيالً،واِإليماِن ِبك ،يا رب ِإنِني دعوت قَوِمي ِإلَى ِعبادِتك      : فَقَالَ -ِتسع مئٍة وخمسونَ عاماً     
فَروا ِمنـه   ،وكُلَّما دعوتهم ِليقْتِربوا ِمن احلَـق     .ولَم أَكُف عن ذَِلك امِتثَاالً َألمِرك       ،ونهاراً

 هنوا عدعتابو. 
     ِتكاِنيدحاِر ِبوِإلَى اِإلقْر مهتوعا دِني كُلَّمِإنو،      ِضـيكرـا يـِل ِبممِإلَى العِل،و   ـملَه ِفرغت

موِبهذُن،            ِة احلَقـوعد ِمـن ملَه ا أَقُولُهوا معمسالَ يِلكَي اِبِعِهمِبأَص مهوا آذَاندا  ،سطَّـوغتو
اِبِهمقْتاً    ،ِبِثيمهاً وكُر وا ِإلَيظُرنالَ ياِصي   ،ِلكَياملَعلُوا ِفي الكُفِْر وسرتاسو، ركْبـتاسـِن   ووا ع

قاِن ِللْحِح ،اِإلذْعصالن ِإلَيِه ِمن مهتوعا دوِل مقَبو. 
 :االستغفار من صفات األنبياء والصاحلني: رابعا

 آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتِبهِ            { :قال تعاىل 
                ِصـريالْم ـكِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مأَح نيب قفَرِلِه الَ نسرو

ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاِخذْنا               ) ٢٨٥(
ينا أَو أَخطَأْنا ربنا وال تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنـا وال                 ِإنْ نسِ 



 ١٣

تحملْنا ما ال طاقَةَ لَنا ِبِه واعف عنا واغِْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا فَانصرنا علَـى الْقَـوِم                  
 سورة البقرة} ) ٢٨٦(الْكاِفِرين 

واملؤمنـون  ،مبا أوحي إليه من ربه وحـق لـه أن يوقن           �صدق وأيقن رسول اهللا حممد      
كل منهم صدق باهللا رباً وإهلًا متصـفًا بصـفات          ،كذلك صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم    

-وأرسل إىل خلقه رسال ال نؤمن       ،وأنه أنزل كتبا  ،وأن هللا مالئكة كراما   ،اجلالل والكمال 
مسعنا : وقال الرسول واملؤمنون  .بل نؤمن م مجيعا   ، ببعضهم وننكر بعضهم   -حنن املؤمنني 

فأنت الـذي   ، ذنوبنا -بفضلك-نرجو أن تغفر    ،وأطعنا يف كل ذلك   ،يا ربنا ما أوحيت به    
 . مرجعنا ومصرينا-وحدك-وإليك ،ربيتنا مبا أنعمت به علينا

فمن فعل خـريا نـال      ،عباده ما ال يطيقونه   فال يطلب اهللا ِمن     ،دين اهللا يسر ال مشقة فيه     
أو أخطأنـا يف    ،ربنا ال تعاقبنا إن نسينا شيئًا مما افترضته علينا        .ومن فعل شراً نال شراً    ،خريا

ربنا وال تكلفنا من األعمال الشاقة ما كلفته من قبلنا من العصاة            ،ِفعل شيء يتنا عن فعله    
واسـتر  ،وامح ذنوبنا ، نستطيعه من التكاليف واملصـائب     ربنا وال تحملْنا ما ال    ،عقوبة هلم 

فانصرنا على من جحدوا دينـك وأنكـروا        ،أنت مالك أمرنا ومدبره   ،وأحسن إلينا ،عيوبنا
 .واجعل العاقبة لنا عليهم يف الدنيا واآلخرة، �وكذَّبوا نبيك حممدا ،وحدانيتك

بيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه         وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه رِ     { :وقال تعاىل   
      اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمـا        ) ١٤٦(ونبِإلَّا أَنْ قالُوا ر ملَهما كانَ قَوو

) ١٤٧(دامنا وانصرنا علَى الْقَـوِم الْكـاِفِرين        اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْ       
           ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهِة وثَواِب الْآِخر نسحيا ونالد ثَواب اللَّه مسورة آل  } )  ١٤٨(فَآتاه

 عمران
فما ضعفوا ِلما نزل ـم      ،كثري من األنبياء السابقني قاتل معهم مجوع كثرية من أصحام         

إمنا صـربوا   ،وال خضعوا لعدوهم  ،وما عجزوا ،ألن ذلك يف سبيل رم    ؛  جروح أو قتل   من
 .واهللا حيب الصابرين.على ما أصام



 ١٤

وما وقع منا ِمن جتاوٍز يف      ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا   : وما كان قول هؤالء الصابرين إال أن قالوا       
 على من جحـد وحـدانيتك       وانصرنا،وثبت أقدامنا حىت ال نفر من قتال عدونا       ،أمر ديننا 

 .ونبوة أنبيائك
وبالتمكني هلـم يف    ،فأعطى اهللا أولئك الصابرين جزاءهم يف الدنيا بالنصر على أعـدائهم          

واهللا حيب كلَّ من أحسـن      .وهو جنات النعيم  ،وباجلزاء احلسن العظيم يف اآلخرة    ،األرض
 .عبادته لربه ومعاملته خللقه

ماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهـاِر لَآيـاٍت ِلـأُوِلي          ِإنَّ ِفي خلِْق الس   { :وقال تعاىل 
الَِّذين يذْكُرونَ اللّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفـي خلْـِق            ) ١٩٠(الْأَلْباِب  

       انحباِطالً سذا به لَقْتا خا منبِض راَألراِت واوماِر     السالن ذَابا عفَِقن ١٩١(ك (  كنا ِإنبر
ربنا ِإننا سِمعنا مناِدياً ينـاِدي  ) ١٩٢(من تدِخِل النار فَقَد أَخزيته وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر       

 وكَفِّر عنا سيئاِتنا وتوفَّنا مـع الْـأَبراِر         ِللِْإمياِن أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا ربنا فَاغِْفر لَنا ذُنوبنا        
 سورة آل عمران} ) ١٩٣(

واختالفهما ،ويف تعاقُب الليل والنهار   ،إن يف خلق السموات واألرض على غري مثال سابق        
 .طوال وِقصرا لدالئل وبراهني عظيمة على وحدانية اهللا ألصحاب العقول السليمة

وهم يتدبرون يف خلـق     ،قياما وقعودا وعلى جنوم   : مجيع أحواهلم الذين يذكرون اهللا يف     
فأنـت مـرتَّه عـن      ،يا ربنا ما أوجدت هـذا اخللـق عبثًا        : قائلني،السموات واألرض 

 .فاصِرف عنا عذاب النار،ذلك
وما ، من تدِخلْه النار بذنوبه فقـد فضـحته وأهنتـه          -يا أهللا -فإنك  ،يا ربنا جنِّنا من النار    

 .ظاملني ألنفسهم من أحد يدفع عنهم عقاب اهللا يوم القيامةللمذنبني ال
واإلقرار ، ينادي النـاس للتصـديق بـك       - �هو نبيك حممد    -يا ربنا إننا مسعنا مناديا      

واسـتر  ،فاغفر لنـا ذنوبنا   ،فأجبنا دعوته وصدقنا رسـالته    ،والعمل بشرعك ،بوحدانيتك
 .وأحلقنا بالصاحلني،عيوبنا

 اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُالَ ِمن حيثُ ِشئْتما والَ تقْربا هـِذِه             ويا آدم { :وقال تعاىل   
     الظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجمـا         ) ١٩(الشهنع وِريما ما ولَه ِديبطانُ ِلييا الشملَه سوسفَو



 ١٥

      نكُما عبهاكُما رقالَ ما نآِتِهما ووس ِمن           كُونا ِمـنت ِن أَولَكَيكُونا مِة ِإلَّا أَنْ ترجهِذِه الش 
  ٢٠(الْخاِلِدين (      اِصِحنيالن ي لَكُما لَِمنما ِإنهمقاسو)ـا ذاقَـا      ) ٢١وٍر فَلَمرما ِبغلَّاهفَد

        رو ِهما ِمنلَيِصفاِن عخطَِفقا يما وهآتوما سلَه تدةَ برجالش     ما أَلَمهبما رناداهِة ونِق الْج
            ِبنيم ودطانَ لَكُما عيأَقُلْ لَكُما ِإنَّ الشِة ورجا الشِتلْكُم نكُما عهنا   ) ٢٢(أَننا ظَلَمبقاال ر

         الْخاِسِرين ِمن نكُوننا لَنمحرتلَنا و ِفرغت ِإنْ لَمنا وفُسٍض  قالَ ا) ٢٣(أَنعِلـب كُمضعِبطُوا به
 سورة األعراف} ) ٢٤(عدو ولَكُم ِفي الْأَرِض مستقَر ومتاع ِإىل ِحٍني 

وال تأكال من مثرة    ،فكُال من مثارها حيث شئتما    ،ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء اجلنة      
 .ود اهللافإن فعلتما ذلك كنتما من الظاملني املتجاوزين حد،)عينها هلما(شجرة

فألقى الشيطان آلدم وحواء وسوسة إليقاعهما يف معصية اهللا تعاىل باألكـل مـن تلـك                
وقال هلما يف   ،لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراما      ؛ الشجرة اليت امها اهللا عنها    

إمنا اكما ربكما عن األكل ِمن مثر هذه الشجرة ِمن أجل أن ال تكونا              : حماولة املكر ما  
 .وِمن أجل أن ال تكونا من اخلالدين يف احلياة،كنيملَ

وأقسم الشيطان آلدم وحواء باهللا إنه ممن ينصح هلما يف مشورته عليهمـا باألكـل مـن                 
 .وهو كاذب يف ذلك،الشجرة

فلما أكـال منـها     ،فأكال من الشجرة اليت امها اهللا عن االقتراب منـها         ،فجرأمها وغرمها 
فأخذا يلزقان بعض ورق اجلنة     ،ال ما سترمها اهللا به قبل املخالفة      وز،انكشفت هلما عوراما  

وأقل ،ونادامها رما جل وعال أمل أكما عن األكل من تلـك الشـجرة            ،على عوراما 
إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ ويف هذه اآلية دليل على أن كشف العـورة               : لكما

 .مستقبحا يف العقول،يف الطباعوأنه كان ومل يزل مستهجنا ،من عظائم األمور
وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكـونن       ،ربنا ظلمنا أنفسنا باألكل من الشجرة     : قال آدم وحواء  

فدعا ،وهذه الكلمات هي اليت تلقاها آدم من ربه       .(ممن أضاعوا حظَّهم يف دنياهم وأخراهم     
 ).ا فتاب اهللا عليه

وسـيكون بعضـكم    ، من السماء إىل األرض    اهبطوا: قال تعاىل خماطبا آدم وحواء إلبليس     
 .وتتمتعون إىل انقضاء آجالكم،ولكم يف األرض مكان تستقرون فيه،لبعض عدوا



 ١٦

واختار موسى قَومه سبِعني رجالً لِِّميقَاِتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو            {:وقال تعاىل   
بلُ وِإياي أَتهِلكُنا ِبما فَعلَ السفَهاء ِمنا ِإنْ ِهي ِإالَّ ِفتنتك تِضلُّ ِبها من              ِشئْت أَهلَكْتهم من قَ   

           اِفِرينالْغ ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنِليو اء أَنتشن تِدي مهتاء وشسورة ) ١٥٥(} ت
 األعراف

للوقـت  " سـيناء "وخرج م إىل طور ، رجال ِمن خيارهم واختار موسى من قومه سبعني    
واألجل الذي واعده اهللا أن يلقاه فيه م للتوبة مما كان من سفهاء بين إسرائيل من عبادة                 

 حىت نرى اهللا جهرة فإنـك       -يا موسى -لن نؤمن لك    : فلما أتوا ذلك املكان قالوا    ،العجل
  اهم الزلزلة الشديدة    ،قد كلَّمته فأِرنرب : فقام موسى يتضرع إىل اهللا ويقول     ،فماتوافأخذ

وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم مجيعا من قبل         ،ماذا أقول لبين إسرائيل إذا أتيتهم     
ألكنا مبا فعله سفهاء األحالم منا؟ مـا هـذه        ،فإن ذلك أخف علي   ،هذا احلال وأنا معهم   

تضلُّ ا مـن تشـاء ِمـن        ، واختبار الفعلة اليت فعلها قومي من عبادم العجل إال ابتالءٌ        
وأنت ،وارمحنا برمحتك ،فاغفر ذنوبنا ،أنت ولينا وناصرنا  ،ودي ا من تشاء هدايته    ،خلقك

 .وستر عن ذنب،خري من صفح عن جرم
أَنت أَحكَم  ونادى نوح ربه فَقَالَ رب ِإنَّ ابِني ِمن أَهِلي وِإنَّ وعدك الْحق و            {:وقال تعاىل   
  اِكِمني٤٥(الْح (                سئَلِْن ما لَـيسصاِلٍح فَال ت رلٌ غَيمع هِإن ِلكأَه ِمن سلَي هِإن وحقالَ يا ن

          الْجاِهِلني كُونَ ِمنأَنْ ت ي أَِعظُكِإن ِبِه ِعلْم ما        ) ٤٦(لَك ئَلَكأَنْ أَس وذُ ِبكي أَعِإن بقالَ ر
سلَي الْخاِسِرين ِمن ِني أَكُنمحرتِلي و ِفرغِإلَّا تو سورة هود} ) ٤٧( ِلي ِبِه ِعلْم 

وإن ابـين   ،رب إنك وعدتين أن تنجيين وأهلي من الغرق واهلالك        : ونادى نوح ربه فقال   
 .وأنت أحكم احلاكمني وأعدهلم،وإن وعدك احلق الذي ال خلْف فيه،هذا من أهلي

وذلـك  ؛ ا نوح إن ابنك الذي هلك ليس من أهلك الذين وعدتك أن أجنـيهم             ي: قال اهللا 
إين أعظـك   ،وإين أاك أن تسألين أمرا ال علم لك به        ،وعمله عمال غري صاحل   ،بسبب كفره 

 .لئال تكون من اجلاهلني يف مسألتك إياي عن ذلك
تغفـر يل   وإن مل   ،يا رب إين أعتصم وأستجري بك أن أسألك ما ليس يل به علم            : قال نوح 

 .أكن من الذين غَبنوا أنفسهم حظوظها وهلكوا،وترمحين برمحتك،ذنيب
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ِإذْ دخلُوا على داود فَفَِزع     ) ٢١(وهلْ أَتاك نبأُ الْخصِم ِإذْ تسوروا الِْمحراب        { :وقال تعاىل 
         كُمٍض فَاحعلى بنا عضعغى بماِن بصخ فخقالُوا ال ت مهِدنا      ِمناهِططْ وشال تو قنا ِبالْحنيب 

ِإنَّ هذا أَِخي لَه ِتسع وِتسعونَ نعجةً وِلي نعجةٌ واِحـدةٌ فَقـالَ             ) ٢٢(ِإىل سواِء الصراِط    
نَّ كَِثرياً  قالَ لَقَد ظَلَمك ِبسؤاِل نعجِتك ِإىل ِنعاِجِه وإِ       ) ٢٣(أَكِْفلِْنيها وعزِني ِفي الِْخطاِب     

                ـمقَِليلٌ مـا هاِلحاِت وِملُوا الصعوا ونآم ٍض ِإلَّا الَِّذينعلى بع مهضعِغي ببلَطاِء لَيالْخ ِمن
          أَنابراِكعاً و رخو هبر فَرغتفَاس اهنما فَتأَن دداو ظَن٢٤(و (      ـدِعن ِإنَّ لَهو ذِلك نا لَهفَرنا فَغ

 سورة ص} ) ٢٥(لَزلْفى وحسن مآٍب 
نبأ اخلُصوِم الِذين تسلَّقُوا سور الغرفَِة الِتـي        ،وهلْ جاَءك يا محمد خبر ذَِلك النبِإ العِجيبِ       

وهو منشـِغلٌ  ، ِمن الباِبالَ،ودخلُوا علَيِه ِمن السورِ   ،)اِملحراب  ( كَانَ داود يتعبد ربه ِفيها      
 ِبالِعبادِة؟

وكَـانَ  ،وقَد دخلَ اخلَصماِن علَى داود وهو منشِغلٌ ِبالِعبادِة ِفي غَيِر وقِْت جلُوِسِه ِللْحكْمِ            
اِخلَيِن علَيِه ِبالتسوِر َألنه    فَخاف هو ِمن الد   ،الَ يدخلُ علَيِه أَحد حتى يخرج هو ِإلَى الناسِ        

وقَاالَ لَه ِإنهمـا خصـماِن تجـاوز        ،فَطَمأَنه اخلَصمانِ ،الَ يدخلُ ِبالتسوِر ِإالَّ من أَراد شراً      
وطَلَبا ِإلَيِه أَنْ الَ يجور ِفي      ،ِلوقَد جاَءا ِإلَيِه ِليحكُم بينهما ِباحلَق والعد      ،أَحدهما علَى اآلخرِ  

 .وأَنْ يهِديهما ِإلَى احلُكِْم السِوي العاِدِل ،حكِْمِه
   داوِني ِلدماخلَص دقَالَ أَحاةً           : وش ِعنيِتسعاً وِتس ِلكمي هاِحبِإنَّ صةً واِحداةً وش ِلكمي هِإن )

وأْكْفُلَها ،أَعِطِني نعجتك َألضمها ِإلَى ِنعاِجي    : لَه صاِحبه ماِلك النعاِج الكَِثريةِ     فَقَالَ،)نعجةً  
ِة،لَكاجِني ِفي املُحغَلَبٍج ،وجاَء ِبحج هفْعاً -َألنا دلَه ِطعتأَس لَم . 

صاِحبك قَد ظَلَمك وجار علَيك ِإذْ طَلَـب ِمنـك          ِإنَّ  : فَقَالَ داود ِللْمتكَلِِّم ِمن اخلَصمني    
وِإنَّ كَِثرياً ِمن الناِس الِذين يتعاملُونَ ِفيما بينهم يجور         .نعجتك الوِحيدةَ ِليضمها ِإلَى ِنعاِجهِ    

فَهؤالَِء يراِقبـونَ اهللا    ، الصـاِلِحني  ِإالَّ املُـتقَّني  ،بعضهم علَـى بعـٍض أَثْنـاَء التعامـلِ        
هنوشخيالَِء قَِليلُونَ ،وؤه لِكنِن الظُّلِْم واجلَوِر وونَ عِنعتميو. 

  اودو أَنَّ ددبيو، المِه السلَير       ،عِم اآلخةَ اخلَصجح عمسلَ أَنْ يقَب هكْمح ردأَص،     لَـو ـهِإذْ أَن
اعٍ     سزِفي الن هكْمح ريغتي ا فَقَدهِمع،      ثَارتسِه أَنْ الَ يلَيع أَنَّ احلَكَم عذَ ِبظَـاِهِر  ،مخؤأَنْ الَ يو
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وأَنَّ علَيـِه أَنْ يمحـص      ،وأَنَّ علَيِه أَنْ يمنح اخلَصم اآلخر فُرصةً ِللدفَاِع عن نفِْسهِ         ،القَوِل
اٍل وفْعانو وىه نع هكْمح ردصالَ يِه ِلكَيلَيع ومه اخلُصِرضعا يِفيم قِّقدي. 

 أَدرك داود   - ويبدوا أَنهما كَانا ملَكَيِن مرسلَِني ِإلَيِه ِمن اِهللا تعالَى           -ولَما توارى اخلَصماِن    
 .وخر ساِجداً تاِئباً ،فَاستغفَر ربه،باره وِفتنتهأَنَّ اَهللا أَراد اخِت

 هبر لَه ابجتِفي احلُكِْم، فَاس هعرست لَه غَفَراُهللا    ،و ـهبقَرـةٌ يبـِة قُرامالِقي ومي كُونُ لَهتسو
 .دِلِه التاِم ِفي ملِْكِه ِلتوبِتِه وع،وسيكُونُ لَه حسن مرِجٍع،ِبها

   داوالَى ِلدعقَالَ اُهللا تضِ    :وِليفَةً ِفي اَألرخ لَهعج هةِ    ،ِإنِعيالر نيِة واحلُكِْم باِفذَ الكَِلمِه أَنْ  ،نلَيفَع
 اهلَوى يكُونُ سبباً ِللضـالَلَِة      وأَنْ الَ يتبع اهلَوى َألنَّ اتباع     ،يحكُم بني الناِس ِباحلَق والعدلِ    

 .واجلَوِر عِن الطَِّريِق القَوِمي الِذي شرعه اُهللا تعالَى 
) يـوم اِحلسـاِب   ( ِإنَّ الِذين يِضلُّونَ عن سِبيِل اِهللا وهداه لَهم ِفي اآلِخرِة    :ثَم يقُولُ تعالَى  

وِإنَّ اهللا سيحاِسـب الِعبـاد ِفيـِه علَـى أَعمـاِلِهم            ،م ذَِلك اليوم  عذَاب شِديد ِلِنسياِنهِ  
 .صِغِريها وكَِبِريها ،جِميعاً

قـالَ رب   )  ٣٤(ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا علَى كُرِسيِه جسدا ثُم أَنـاب           { : وقال تعاىل 
 سورة ص} ) ٣٥(كاً ال ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعِدي ِإنك أَنت الْوهاب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْ

وِلد له حـني أقسـم ليطـوفن علـى          ،ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق ولَد       
فطـاف علـيهن    ،إن شـاء اهللا   : ومل يقل ،وكلهن تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا      ،نسائه
مث رجـع سـليمان إىل ربـه        ، امرأة واحدة جاءت بشق ولـد      فلم حتمل منهن إال   ،مجيعا
وأعطين ملكًا عظيما خاصا ال يكون مثله ألحد من البشـر           ،رب اغفر يل ذنيب   : قال،وتاب
وذللنا الريح جتري بأمره طيعـة      ،فاستجبنا له . كثري اجلود والعطاء   - سبحانك -إنك،بعدي

 .مع قوا وشدا حيث أراد
قَالَ سلَيمانُ َألطُوفَن اللَّيلَـةَ علَـى ِتسـِعني          « - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    فعن أَِبى هريرةَ    

فَلَـم يقُـلْ ِإنْ   .فَقَالَ لَه صاِحبه ِإنْ شاَء اللَّه.كُلُّهن تأِْتى ِبفَاِرٍس يجاِهد ِفى سِبيِل اللَّهِ ،امرأَةً
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 اَء اللَّهمِ  .شج ِهنلَيع افَطَافةٌ     ،يعاِحدأَةٌ ورِإالَّ ام نهِملْ ِمنحت ـلٍ   ،فَلَمجر ِبِشق اَءتج، مايو
اَء اللَّهقَالَ ِإنْ ش ِدِه لَوٍد ِبيمحم فْسونَ .الَِّذى نعما أَجانسِبيِل اللَِّه فُروا ِفى سداه٢.» لَج 

توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم أَن يكَفِّر عـنكُم           يا أَيها الَِّذين آمنوا     {:وقال تعاىل 
سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار يوم لَا يخِزي اللَّه النِبي والَِّذين آمنـوا          

     و ِديِهمأَي نيى بعسي مهورن هعلَـى           مع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري اِنِهممِبأَي
ٍء قَِديريسورة التحرمي) ٨(} كُلِّ ش 

ارجعوا عن ذنوبكم إىل طاعة اهللا رجوعا       ،يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه       
وأن يدخلكم جنات جتـري     ،أعمالكمعسى ربكم أن ميحو عنكم سيئات       ،ال معصية بعده  

بل يعلـي   ،وال يعـذم  ،يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه       ،من حتت قصورها األار   
ربنا أمتـم لنـا نورنـا حـىت جنـوز           : يقولون،نور هؤالء يسري أمامهم وبأميام    ،شأم

على كل شيء   إنك  ،واعف عنا وجتاوز عن ذنوبنا واسترها علينا      ،وتدي إىل اجلنة  ،الصراط
 .قدير

 :االستغفار يكون للنفس وللغري: خامسا
ولَِئن قُِتلْتم ِفي سِبيِل اللِّه أَو متم لَمغِفرةٌ من اللِّه ورحمةٌ خير مما يجمعـونَ              { :قال تعاىل   

ِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَـو        فَ) ١٥٨(ولَِئن متم أَو قُِتلْتم لَِإلَى اللَِّه تحشرونَ        ) ١٥٧(
كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب لَانفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِر              

 كِِّلنيوتالْم ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزسورة آل عمران} ) ١٥٩(فَِإذا ع 
ليغفرن اهللا  ، وأمت جتاهدون يف سبيل اهللا أو متم يف أثناء القتـال           -أيها املؤمنون -ولئن قُِتلتم   

وذلك خري من الدنيا ومـا      ،فتفوزون جبنات النعيم  ،ولريمحنكم رمحة من عنده   ،لكم ذنوبكم 
 .جيمعه أهلها

أو قتلـتم يف سـاحة      ،فمتم علـى فُرشـكم    ،ولئن انقضت آجالكم يف هذه احلياة الدنيا      
 .فيجازيكم بأعمالكم،إلىل اهللا وحده تحشرون،القتال

                                                 
  )٦٦٣٩ (- املكرت -صحيح البخارى - ٢
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ولـو كنـت   ، من اهللا عليك فكنت رفيقًا م  -أيها النيب -فربمحة من اهللا لك وألصحابك      
فال تؤاخذهم مبا كان منـهم يف       ،النصرف أصحابك من حولك   ،سيئ اخلُلق قاسي القلب   

وشاورهم يف األمور الـيت حتتـاج إىل        ، أن يغفر هلم   -يبأيها الن -واسأل اهللا   ،"أُحد"غزوة  
 فأَمِضـه معتمـدا علـى اهللا        -بعد االستشارة -فإذا عزمت على أمر من األمور       ،مشورة
 .إن اهللا حيب املتوكلني عليه،وحده

 ظَّلَمـواْ أَنفُسـهم     وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِليطَاع ِبِإذِْن اللِّه ولَو أَنهم ِإذ          { :وقال تعاىل   
سـورة  ) ٦٤(} جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رِحيمـا          

 النساء
أَو رِغب  ،اعِتِهمفَمن خرج عن طَ   ،ِمن سنِة اِهللا ِفي رسِلِه أنه الَ يرِسلُهم إالَّ ِليطَاعوا ِبِإذِْن اهللاِ           

 كِْمِهمح نِتهِ    ،عنسكِْم اِهللا وح نع جرِظيماً  ،خإثْماً ع كَبتارو.    مالِء القَـوؤأنَّ ه لًوو، ِحني
 مهفُسوا أَنكِْم الطَّاغُوتِ       ،ظَلَموِل اِهللا إىل حسكِْم رح نوا عِغبرـولَ  ،وسوا الراؤج، ِقبع

وأَظْهروا ندمهم علَى ما فَرطَ ِمـنهم ِللرسـوِل         ،فَاستغفَروا اَهللا ِمن ذُنوِبِهم   ، مباشرةً الذَّنِب
 مهنع فَحصقْهِ  ،ِليلَى حع اِئِهمِتدةِ   ،العِفرِبـاملَغ ملَه وعدِليو،        ـمـا لَهعـولَ دسأنَّ الر لَوو

فَرحمةُ اِهللا وِسـعت    ،ولَشِملَهم ِبعفِْوهِ ،ولَغمرهم ِبفَضِلِه وِإحساِنهِ  ،لَ اُهللا توبتهم  لَتقَب،ِباملَغِفرِة
 ) .وسمى اُهللا تعالَى ترك طَاعِة الرسوِل ظُلْماً ِللنفِْس أَي ِإفْساداً لَها ( كُلَّ شيٍء 

 �ا وقع منهم اخلطأ والعصـيان أن يـأتوا إىل الرسـول             يرشد تعاىل العصاة واملذنبني إذ    
فإم إذا فعلوا ذلك تاب اهللا عليهم ورمحهم        ،ويسألوه أن يستغفر هلم   ،فيستغفروا اهللا عنده  

 ٣}لَوجدوا اللَّه توابا رِحيما { : وهلذا قال،وغفر هلم
أَِسفًا قَالَ ِبئْسما خلَفْتموِني ِمن بعـِدي       ولَما رجع موسى ِإلَى قَوِمِه غَضبانَ       { :وقال تعاىل 

                   مِإنَّ الْقَـو أُم ـنـِه قَـالَ ابِإلَي هرجأِْس أَِخيِه يذَ ِبرأَخو احأَلْقَى الْأَلْوو كُمبر رأَم مِجلْتأَع
 ولَا تجعلِْني مـع الْقَـوِم الظَّـاِلِمني         استضعفُوِني وكَادوا يقْتلُونِني فَلَا تشِمت ِبي الْأَعداءَ      

)١٥٠ (   اِحِمنيالـر محأَر أَنتو ِتكمحا ِفي رِخلْنأَدَألِخي وِلي و اغِْفر بقَالَ ر)١٥١ ( {
 سورة األعراف

                                                 
 )٣٤٧ / ٢ (- دار طيبة -تفسري ابن كثري  - ٣
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ألن اهللا قد أخربه أنه قـد فُـِتن   ؛ وملا رجع موسى إىل قومه ِمن بين إسرائيل غضبان حزينا    
أعجلتم ،بئس اخلالفة اليت خلفتموين ِمن بعدي     : قال موسى ،وأن السامري قد أضلَّهم   ،قومه

أستعجلتم جميئي إليكم وهو مقدر من اهللا تعاىل؟ وألقى موسـى ألـواح             : أَمر ربكم؟ أي  
وأمسك برأس أخيه   ،وغضبا على أخيه هارون   ،التوراة غضبا على قومه الذين عبدوا العجل      

إن القوم استذلوين وعدوين ضعيفًا وقاربوا أن       : يا ابن أمي  : مستعطفًاقال هارون   ،جيره إليه 
وال جتعلين يف غضبك مع القوم الذين خالفوا أمـرك          ،فال تسر األعداء مبا تفعل يب     ،يقتلوين

 .وعبدوا العجل
رب اغفـر  : وعلم أنه مل يفَرط فيما كان عليه من أمر اهللا،قال موسى ملا تبني له عذر أخيه      

فإنك ،وأدخلنا يف رمحتك الواسـعة    ،واغفر ألخي ما سبق بينه وبني بين إسرائيل       ، غضيب يل
 .أرحم بنا من كل راحم

ِإنَّ الَِّذين اتخذُواْ الِْعجلَ سينالُهم غَضب من ربِهم وِذلَّةٌ ِفي الْحياِة الـدنيا             { :وقال تعاىل   
   ِرينفْتِزي الْمجن كَذَِلكـوا ِإنَّ   ) ١٥٢(ونآمـِدها وعب وا ِمنتاب ئاِت ثُميِملُوا السع الَِّذينو

 ِحيمر فُورِدها لَغعب ِمن كبسورة األعراف} )  ١٥٣(ر 
بسـبب  ؛ إن الذين اختذوا العجل إهلًا سيناهلم غضب شديد ِمن رم وهوان يف احلياة الدنيا  

فكل صاحب بدعـة    ، نفعل باملفترين املبتدعني يف دين اهللا      وكما فعلنا ؤالء  ،كفرهم برم 
 .ذليل

مث رجعوا ِمن بعد فعلها إىل اإلميـان والعمـل   ،والذين عملوا السيئات من الكفر واملعاصي  
رحيم م وبكل   ،إن ربك من بعد التوبة النصوح لغفور ألعماهلم غري فاضحهم ا          ،الصاحل

 .من كان مثلهم من التائبني
قَالُوا أَِإنك لَأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَِخي قَد من اللَّه علَينا ِإنه من                {:وقال تعاىل   

         ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ي فَِإنَّ اللَّه ِبرصيِق وتا        ) ٩٠(يِإنْ كُنا ونلَيع اللَّه كآثَر اللَِّه لَقَدقَالُوا ت
لَخ  ٩١(اِطِئني(            اِحِمنيالـر محأَر وهو لَكُم اللّه ِفرغي موالْي كُملَيع يبثْرقَالَ الَ ت)٩٢ ( {

 سورة يوسف
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فجمع ،قد تفضل اهللا علينـا    ،وهذا شقيقي ،نعم أنا يوسف  : أإنك ألنت يوسف؟ قال   : قالوا
وإمنا ،ن اهللا ال يذهب ثـواب إحسـانه       فإ،ويصرب على احملن  ،إنه من يتق اهللا   ،بيننا بعد الفرقة  

 .جيزيه أحسن اجلزاء
وإن كنا خلاطئني مبا فعلنـاه  ،تاهللا لقد فَضلك اهللا علينا وأعزك بالعلم واحللم والفضل    : قالوا

 .عمدا بك وبأخيك
وهو أرحم الرامحني ملن تـاب مـن   ،يغفر اهللا لكم،ال تأنيب عليكم اليوم  : قال هلم يوسف  

 .عتهذنبه وأناب إىل طا
ربنا اغِْفر ِلـي    ) ٤٠(رب اجعلِْني مِقيم الصالَِة وِمن ذُريِتي ربنا وتقَبلْ دعاء          {:وقال تعاىل 

 الِْحساب قُومي موي ِمِننيؤِللْمو يِلواِلدسورة إبراهيم} ) ٤١(و 
 من ذريـيت مـن حيـافظ        واجعل،رب اجعلين مداوما على أداء الصالة على أمت وجوهها        

 .ربنا واستجب دعائي وتقبل عباديت،عليها
            ن لـه أن      ( ،ربنا اغفر يل ما وقع مين مما ال يسلم منه البشر واغفر لوالديوهذا قبل أن يتبي

 .واغفر للمؤمنني مجيعا يوم يقوم الناس للحساب واجلزاء) والده عدو هللا 
عرش ومن حولَه يسبحونَ ِبحمِد ربِهـم ويؤِمنـونَ ِبـِه           الَِّذين يحِملُونَ الْ  { :وقال تعاىل 

ويستغِفرونَ ِللَِّذين آمنوا ربنا وِسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وِعلْما فَاغِْفر ِللَِّذين تابوا واتبعـوا               
 سورة غافر) ٧(} سِبيلَك وِقِهم عذَاب الْجِحيِم

يرتِّهون اهللا  ،الذين حيملون عرش الرمحن من املالئكة ومن حول العرش ممن حيف به منـهم             
ويطلبون منه أن يعفو عن     ،ويؤمنون به حق اإلميان   ،وحيمدونه مبا هو أهل له    ،عن كل نقص  

فاغفر للـذين تـابوا مـن الشـرك         ،ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما     : قائلني،املؤمنني
وجنبهم عـذاب النـار     ، الذي أمرم أن يسلكوه وهو اإلسالم      وسلكوا الطريق ،واملعاصي
 .وأهواهلا

يا أَيها النِبي ِإذَا جاءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن لَّا يشِركْن ِباللَِّه شيئًا ولَا              {: وقال تعاىل   
       نهلَادأَو لْنقْتلَا يو ِننيزلَا يو ِرقْنسلَـا          يو ِلِهـنجأَرو ِديِهنأَي نيب هِرينفْتاٍن يتهِبب أِْتنيلَا يو
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      ِحـيمر غَفُـور ِإنَّ اللَّه اللَّه نلَه ِفرغتاسو نهاِيعوٍف فَبرعِفي م كِصينعسـورة  ) ١٢(} ي
 املمتحنة 

وله يعاهدنك على أال جيعلن مع اهللا شريكًا        يا أيها النيب إذا جاءك النساء املؤمنات باهللا ورس        
وال يلحقن  ،وال يقتلن أوالدهن بعد الوالدة أو قبلها      ،وال يزنني ،وال يسرقن شيئًا  ،يف عبادته 

فعاهـدهن علـى    ،وال خيالفنك يف معـروف تـأمرهن به       ،بأزواجهن أوالدا ليسوا منهم   
 .رحيم م،ائبنيإن اهللا غفور لذنوب عباده الت.واطلب هلن املغفرة من اهللا،ذلك

ِإنك ِإنْ تذَرهم   ) ٢٦(وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا           { :وقال تعاىل 
 )٢٧(يِضلُّوا ِعبادك وال يِلدوا ِإلَّا فاِجراً كَفَّاراً 

       م ِتييلَ بخد نِلمو يِلواِلدِلي و اغِْفر بِإلَّا       ر ِزِد الظَّاِلِمنيال تِمناِت وؤالْمو ِمِننيؤِللْمِمناً وؤ
 سورة نوح} ) ٢٨(تباراً 

رب ال تترك من الكافرين بك أحدا حيـا         :  بعد يأسه من فهمه    -عليه السالم -وقال نوح   
ك إنك إن تتركهم دون إهالك يضلوا عبادك الذين قد آمنوا ب          .على األرض يدور ويتحرك   

وال يأت من أصالم وأرحامهم إال مائل عن احلق شديد الكفـر بـك              ،عن طريق احلق  
وال ،وللمؤمنني واملؤمنات بك  ،رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا       .والعصيان لك 

 .تزد الكافرين إال هالكًا وخسرانا يف الدنيا واآلخرة
 :ط بالتوبة والعمل الصاحليرتب) قبول االستغفار(غفران اللّه عز وجل : سادسا

وِإذْ ِقيلَ لَهم اسكُنواْ هِذِه الْقَريةَ وكُلُواْ ِمنها حيثُ ِشـئْتم وقُولُـواْ ِحطَّـةٌ               {:قال تعاىل   
ِسِننيحالْم ِزيدنس ِطيئَاِتكُمخ لَكُم ِفرغا ندجس ابلُواْ الْبخادسورة األعراف) ١٦١(} و 

 عصيان بين إسرائيل لرم سبحانه وتعاىل ولنبيهم موسـى عليـه            -يها الرسول أ-واذكر  
بيـت  "اسـكنوا قريـة     : وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حني قال اهللا هلم         ،السالم
حـطَّ عنـا    : وقولوا،وكلوا من مثارها وحبوا ونباا أين شئتم ومـىت شـئتم          ،"املقدس
وسـرتيد  ،فال نؤاخـذكم عليها ،غفر لكم خطايـاكم ن،وادخلوا الباب خاضعني هللا   ،ذنوبنا

 .احملسنني ِمن خيرِي الدنيا واآلخرة



 ٢٤

ِيا أَيها الَِّذين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سـيئَاِتكُم              {:وقال تعاىل   
 سورة األنفال) ٢٩(} يِمويغِفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضِل الْعِظ

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه إن تتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه               
فال ،ويمح عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسترها عليكم       ،جيعل لكم فصال بني احلق والباطل     

 .واهللا ذو الفضل العظيم.يؤاخذكم ا
 أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثِْخن ِفي اَألرِض تِريـدونَ عـرض             ما كَانَ ِلنِبي  { :وقال تعاىل   

        ِكيمح ِزيزع اللّهةَ واآلِخر ِريدي اللّها وينِفيمـا       )٦٧(الد ـكُمسلَم قباللَِّه س ِمن ال ِكتابلَو
    ِظيمع ذابع مذْتاللً   ) ٦٨(أَخح متا غَِنمفَكُلُوا ِمم         ِحـيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتباً وا طَي

)٦٩ (                 ِتكُمـؤراً ييخ ِفي قُلُوِبكُم لَِم اللَّهعرى ِإنْ يالْأَس ِمن ِديكُمِفي أَي نقُلْ ِلم ِبيا النهيا أَي
 غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيو كُما أُِخذَ ِمنراً ِمميخ ِحيمسورة األنفال} )  ٧٠(ر 

إلدخال الرعب يف قلوم    ؛ ال ينبغي لنيب أن يكون له أسرى ِمن أعدائه حىت يبالغ يف القتل            
متاع " بدر" بأخذكم الفداء من أسرى      -يا معشر املسلمني  -تريدون  ،ويوطد دعائم الدين  

 .حكيم يف شرعه،هرواهللا عزيز ال يقْ.واهللا يريد إظهار دينه الذي به تدرك اآلخرة،الدنيا
لنالكم ،لوال كتاب من اهللا سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء األسرى هلذه األمة             

 .عذاب عظيم بسبب أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن يرتل بشأما تشريع
وحـافظوا علـى أحكـام ديـن اهللا         ،فكلوا من الغنائم وفداء األسرى فهو حالل طيب       

 .رحيم م،غفور لعبادهإن اهللا .وتشريعاته
إن يعلم اهللا   ،ال تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم      ": بدر"يا أيها النيب قل ملن أسرمتوهم يف        

تعاىل يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أُخذ منكم من املال بأن ييسر لكم من فضله خـريا                  
واهللا سبحانه  . لكم ذنوبكم  ويغفر،-وقد أجنز اهللا وعده للعباس رضي اهللا عنه وغريه        -كثريا  

 .رحيم م،غفور لذنوب عباده إذا تابوا
وقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِعنـدك الِْكبـر              {:وقال تعاىل 

     نالَ تو آ أُفمقُل لَّها فَالَ تمِكالَه ا أَومهدا أَحالً كَِرميا قَومقُل لَّها ومهر٢٣(ه (  ِفـضاخو
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ربكُم أَعلَم ِبما   ) ٢٤(لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربياِني صِغرياً            
 سورة اإلسراء} ) ٢٥( ِفي نفُوِسكُم ِإنْ تكُونوا صاِلِحني فَِإنه كانَ ِللْأَواِبني غَفُوراً

وأمر ، وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعاىل وحده بالعبـادة         -أيها اإلنسان -وأَمر ربك   
فال تضجر وال تستثقل شيئًا تراه مـن        ،وخباصة حالةُ الشيخوخة  ،باإلحسان إىل األب واألم   

لقـول  حىت وال التأفيف الذي هو أدىن مراتب ا       ،وال تسمعهما قوال سيئًا   ،أحدمها أو منهما  
 قـوال لينـا     -دائما-وقل هلما   ،ولكن ارفق ما  ،وال يصدر منك إليهما فعل قبيح     ،السيئ
 .لطيفًا

واطلب من ربك أن يرمحهما برمحته الواسعة       ،وكُن ألمك وأبيك ذليال متواضعا رمحة ما      
 .كما صربا على تربيتك طفال ضعيف احلول والقوة،أحياًء وأمواتا

إن تكن إرادتكم ومقاصـدكم     .ا يف ضمائركم من خري وشر      أعلم مب  -أيها الناس -ربكم  
 للـراجعني إليـه يف مجيـع األوقـات          -سبحانه-فإنه كان   ،مرضاة اهللا وما يقربكم إليه    

ويغفر له ما يعرض    ،فإنه يعفو عنه  ،فمن عِلم اهللا أنه ليس يف قلبه إال اإلنابة إليه وحمبته          ،غفورا
 .ئع البشريةمما هو من مقتضى الطبا،من صغائر الذنوب

 سورة طـه) ٨٢(} وِإني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى{:وقال تعاىل
وآمـن  ...ورجع عما كَانَ ِفيِه ِمن الكُفِْر والشرِك واملَعِصيِة والنفَاقِ        ،كُلُّ من تاب ِإلَى اهللاِ    

فَِإنَّ اَهللا يغِفر لَـه    ،ولَم يشكِّك ،واستقَام علَى السنِة واجلَماعةِ   ،اِلحاً ِبجواِرِحهِ وعِملَ ص ،ِبقَلِْبِه
 .ذُنوبه ويتوب علَيِه 

 جلْدةً  والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء فَاجِلدوهم ثَماِنني         {:وقال تعاىل 
ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذِلك وأَصلَحوا       )٤(ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ         

 ِحيمر غَفُور سورة النــور} )  ٥(فَِإنَّ اللَّه 
ن أن يشهد معهم أربعة     والذين يتهمون بالفاحشة أنفسا عفيفة من النساء والرجال ِمن دو         

وأولئك هـم   ،وال تقبلوا هلم شهادة أبـدا     ،فاجلدوهم بالسوط مثانني جلدة   ،شهود عدول 
 .اخلارجون عن طاعة اهللا

 .ويقبل توبته،فإن اهللا يغفر ذنبه ويرمحه،لكن من تاب وندم ورجع عن اامه وأصلح عمله
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 والسعِة أَن يؤتوا أُوِلي الْقُربـى والْمسـاِكني         الْفَضِل ِمنكُم  ولَا يأْتِل أُولُو  {: وقال تعاىل   
                غَفُـور اللَّـهو لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَن يِحبوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمو

ِحيمسورة النــور) ٢٢(} ر 
يف املال على ترك صلة أقربائهم الفقراء واحملتاجني        وال حيلف أهل الفضل يف الدين والسعة        

أال .وال يعـاقبوهم  ،ولْيتجاوزوا عن إساءم  ،ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه    ،واملهاجرين
ويف هذا احلـثُّ  .رحيم م،واهللا غفور لعباده.حتبون أن يتجاوز اهللا عنكم؟ فتجاوزوا عنهم  

 .ولو قوبل باإلساءة،على العفو والصفح
يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك وبناِتك وِنساء الْمؤِمِنني يـدِنني علَـيِهن ِمـن              {:عاىل   وقال ت 

 سورة األحزاب) ٥٩(} جلَاِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما
ناتك ونساء املؤمنني يرخني على رؤوسهن ووجوههن مـن         يا أيها النيب قل ألزواجك وب     

ذلك أقرب أن مييزن بالستر     ؛ أرديتهن ومالحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورؤوسهن     
وكان اهللا غفورا رحيما حيث غفر لكـم مـا          .فال يتعرض هلن مبكروه أو أذى     ،والصيانة

 .ورمحكم مبا أوضح لكم من احلالل واحلرام،سلف
وِإذْ صرفْنا ِإلَيك نفَرا من الِْجن يستِمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنِصتوا            { : وقال تعاىل 

       نِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَولَّوو ا قُِضيـِد           ) ٢٩(فَلَمعب ِزلَ ِمـننا ِكتاباً أُنِمعا سنا ِإنمقالُوا يا قَو
يا قَومنا أَِجيبـوا    ) ٣٠(ا بين يديِه يهِدي ِإلَى الْحق وِإىل طَِريٍق مستِقيٍم          موسى مصدقاً ِلم  

سـورة  } )  ٣١(داِعي اللَِّه وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم ِمن ذُنوِبكُم ويِجركُم ِمن عذاٍب أَِلـيٍم              
 األحقاف 

فلمـا  ، اجلن يسـتمعون منـك القرآن      طائفة من ، حني بعثنا إليك   -أيها الرسول -واذكر  
فلمـا فـرغ    ،لنسـتمع القرآن  ؛ أنصتوا: قال بعضهم لبعض  ،يقرأ �ورسول اهللا   ،حضروا

رجعوا إىل قومهم منذرين وحمذرين هلـم       ،وقد وعوه وأثَّر فيهم   ،الرسول من تالوة القرآن   
 .إن مل يؤمنوا به،بأس اهللا

مصدقًا ملا قبله من كتب اهللا اليت أنزهلـا    ،يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى        : قالوا
 .وإىل طريق صحيح مستقيم،يهدي إىل احلق والصواب،على رسله
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يغفر ،وصدقوه واعملوا مبا جاءكم به    ،يا قومنا أجيبوا رسول اهللا حممدا إىل ما يدعوكم إليه         
 .اهللا لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مؤمل موجع

 مغِفرٍة من ربكُم وجنٍة عرضها كَعرِض السماء والْأَرِض أُِعدت          ساِبقُوا ِإلَى {:وقال تعاىل   
) ٢١(} ِللَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسِلِه ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظـيمِ              

 سورة احلديد 
ىل أسباب املغفرة من التوبة النصـوح واالبتعـاد عـن            يف السعي إ   -أيها الناس -سابقوا  

وهـي معـدة    ،املعاصي؛ ِلتجزوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض         
فاجلنـة ال   ،ذلك فضل اهللا الذي يؤتيه من يشاء ِمن خلقه        ،للذين وحدوا اهللا واتبعوا رسله    

 . ذو الفضل العظيم على عباده املؤمننيواهللا.والعمل الصاحل،تنال إال برمحة اهللا وفضله
يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجـيكُم مـن عـذَاٍب أَِلـيٍم                {: وقال تعاىل   

م خير لَكُم   تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذِلكُ         )١٠(
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا الْأَنهـار           ) ١١(ِإنْ كُنتم تعلَمونَ    

 ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذِلكداِت عنةً ِفي جبطَي ساِكنمسورة الصف } )  ١٢(و 
هل أُرِشدكم إىل جتارة عظيمـة الشـأن        ، وعملوا بشرعه  يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله     

 تنجيكم من عذاب موجع؟
وجتاهدون يف سبيل اهللا؛ لنصرة دينه مبا متلكون مـن          ،تداومون على إميانكم باهللا ورسوله    

إن كنـتم تعلمـون مضـار األشـياء         ،ذلك خري لكم من جتارة الدنيا     ،األموال واألنفس 
 .فامتثلوا ذلك،ومنافعها

ويدخلكم جنات جتـري    ، ما أمركم اهللا به يستر عليكم ذنوبكم       -أيها املؤمنون -إن فعلتم   
ذلك هو  ،ومساكن طاهرة زكية يف جنات إقامة دائمة ال تنقطع        ،من حتت أشجارها األار   
 حتبوا هي نصـر مـن اهللا        - أيها املؤمنون  -ونعمة أخرى لكم  .الفوز الذي ال فوز بعده    

 بالنصـر والفـتح يف      -أيها الـنيب  -بشر املؤمنني   و.وفتح عاجل يتم على أيديكم    ،يأتيكم
 .واجلنة يف اآلخرة،الدنيا
 :- عز وجلّ-االستغفار املقبول يرتبط مبشيئة اللّه: سابعا
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لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تبدواْ ما ِفي أَنفُِسـكُم أَو تخفُـوه                {:قال تعاىل 
) ٢٨٤(} لّه فَيغِفر ِلمن يشاء ويعذِّب من يشاء واللّه علَى كُلِّ شيٍء قَـِدير            يحاِسبكُم ِبِه ال  

 سورة البقرة
ومـا  .ال خيفى عليه شـيء    ،هللا ملك السماوات واألرض وما فيهما ملكًا وتدبريا وإحاطة        

ويؤاخذ ،فيعفو عمن يشاء  ،وسيحاسبكم به ،تظهروه مما يف أنفسكم أو ختفوه فإن اهللا يعلمه        
وقد أكرم اهللا املسلمني بعد ذلك فعفا عـن حـديث           ،واهللا قادر على كل شيء    .من يشاء 

 . �كما ثبت ذلك عن رسول اهللا ،النفس وخطرات القلب ما مل يتبعها كالم أو عمل
شاء واللّه  وِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض يغِفر ِلمن يشاء ويعذِّب من ي            {:وقال تعاىل 

ِحيمر سورة آل عمران) ١٢٩(} غَفُور 
ويعذب مـن   ،يغفر ملن يشاء من عباده برمحته     ،وهللا وحده ما يف السموات وما يف األرض       

 .رحيم م،واهللا غفور لذنوب عباده.يشاء بعدله
ه قُلْ فَِلم يعذِّبكُم ِبـذُنوِبكُم     وقَالَِت الْيهود والنصارى نحن أَبناء اللِّه وأَِحباؤ      {:وقال تعاىل   

بلْ أَنتم بشر ممن خلَق يغِفر ِلمن يشاء ويعذِّب من يشاء وِللِّه ملْك السـماواِت واَألرِض                
ِصريِه الْمِإلَيا ومهنيا بمسورة املائدة) ١٨(} و 

فَألي شيء يعذِّبكم   :-أيها الرسول -قل هلم   ، وأحباؤه زعم اليهود والنصارى أم أبناء اهللا     
بل أنتم خلـق    : وقل هلم ،فاهللا ال حيب إال من أطاعه     ،بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم     

وإن أسأْتم جـوزيتم بإسـاءتكم      ،إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خريا    ،مثلُ سائر بين آدم   
وإليه ،يصـرفه كمـا يشـاء     ،مالك امللك وهو  ،ويعذب من يشاء  ،فاهللا يغفر ملن يشاء   ،شرا

 .وجيازي كال مبا يستحق،فيحكم بني عباده،املرجع
أَلَم تعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض يعذِّب من يشاء ويغِفـر ِلمـن               {:وقال تعاىل 

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللّهاء وشدةسورة املائ) ٤٠(} ي 
وأنـه تعـاىل الفعـال ملـا        ، أن اهللا خالق الكون ومدبره ومالكه      -أيها الرسول -أمل تعلم   

 .وهو على كل شيء قدير،ويغفر ملن يشاء،يعذب من يشاء،يريد
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ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضـى نحبـه              { :وقال تعاىل 
ِمنِديلًا       وبلُوا تدا بمو ِظرنتن يم م٢٣(ه (      ناِفِقنيالْم ذِّبعيو ِقِهمِبِصد اِدِقنيالص اللَّه ِزيجِلي

 سورة األحزاب} )٢٤(ِإنْ شاَء أَو يتوب علَيِهم ِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رِحيماً 
وصربوا على البأسـاء والضـراء وحـني    ،اىلمن املؤمنني رجال أوفوا بعهودهم مع اهللا تع       

ومنهم ،أو مات على الصدق والوفاء    ،فاستشهد يف سبيل اهللا   ،فمنهم من وفَّى بنذره   : البأس
وال نقضـوه وال  ،وما غيـروا عهـد اهللا   ،النصر أو الشـهادة   : من ينتظر إحدى احلسنيني   

 .كما غير املنافقون،بدلوه
ويعذب املنـافقني إن شـاء   ،بالئهم وهم املؤمنونليثيب اهللا أهل الصدق بسبب صدقهم و  

أو ،فيستوجبوا النار ،فيموتوا على الكفر  ،بأن ال يوفقهم للتوبة النصوح قبل املوت      ،تعذيبهم
إن اهللا كان غفورا لذنوب املسرفني على أنفسهم        ،يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة واإلنابة     

 .حيث وفقهم للتوبة النصوح؛ رحيما م،إذا تابوا
 :قبول االستغفار يكون للمؤمنني واملتقني: ثامنا

يا أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط ولَا يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم             { :قال تعاىل 
وعد اللّه  ) ٨(نَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ      علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُوا اللَّه إِ         

 ِظيمع رأَجةٌ وِفرغم ماِت لَهاِلحِملُواْ الصعواْ ونآم سورة املائدة} ) ٩(الَِّذين 
شـهداء  ،ابتغاء وجـه اهللا   ،كونوا قوامني باحلق   �يا أيها الذين آمنوا باهللا ورسوله حممد        

اعِدلوا بني األعداء واألحباب على درجـة       ،نكم بغض قوم على أال تعدلوا     وال حيمل ،بالعدل
إن اهللا خـبري مبـا      .واحـذروا أن جتـوروا    ،فذلك العـدل أقـرب خلشـية اهللا       ،سواء

 .وسيجازيكم به،تعملون
وأن يثيبهم على   ،وعد اهللا الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا الصاحلات أن يغفر هلم ذنوم           

 . ال خيلف وعدهواهللا،ذلك اجلنة
محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم تراهم ركَّعـا  {:وقال تعاىل 

ـ               م وِد ذَِلكجأَثَِر الس نوِهِهم مجِفي و ماها ِسيمانوِرضاللَِّه و نلًا مونَ فَضغتبا يدجس مثَلُه
ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي الِْإِجنيِل كَزرٍع أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَـى سـوِقِه         
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     ِفـرغم مهاِت ِمـناِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين اللَّه دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعةً ي
 سورة الفتح) ٢٩(} وأَجرا عِظيما

تراهم ركعـا   ،رمحاء فيما بينهم  ،والذين معه على دينه أشداء على الكفار      ،حممد رسول اهللا  
عالمـة  ،ويرضى عنهم،فيدخلهم اجلنة،يرجون رم أن يتفضل عليهم  ،سجدا هللا يف صالم   

وصفتهم يف  .هم يف التوراة  هذه صفت ،طاعتهم هللا ظاهرة يف وجههم من أثر السجود والعبادة        
فقوي ،وشدت الزرع ،مث تكاثرت فروعه بعد ذلك    ،اإلجنيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه     
يعجب الزراع؛ ليِغيظ ؤالء املؤمنني يف كثـرم        ،واستوى قائما على سيقانه مجيال منظره     

؛ -رضي اهللا عنـهم   -ويف هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة         .ومجال منظرهم الكفار  
وعـد اهللا الـذين   .وهو الكفر،فقد وجد يف حقه موِجب ذاك     ،ألن من غاظه اهللا بالصحابة    

مغفرة ،واجتنبوا مـا ـاهم عنـه      ،آمنوا منهم باهللا ورسوله وعملوا ما أمـرهم اهللا بـه          
وكـل مـن    ،ووعد اهللا حق مصدق ال يخلَف     .(وهو اجلنة ،وثوابا جزيال ال ينقطع   ،لذنوم

ي اهللا عنهم فهو يف حكمهـم يف اسـتحقاق املغفـرة واألجـر              اقتفى أثر الصحابة رض   
رضـي اهللا   ،وهلم الفضل والسبق والكمال الذي ال يلحقهم فيه أحد من هذه األمة           ،العظيم

  .)عنهم وأرضاهم
ر ِمن لَّـبٍن    مثَلُ الْجنِة الَِّتي وِعد الْمتقُونَ ِفيها أَنهار من ماء غَيِر آِسٍن وأَنها           { :وقال تعاىل   

لَّم يتغير طَعمه وأَنهار من خمٍر لَّذٍَّة لِّلشاِرِبني وأَنهار من عسٍل مصفى ولَهم ِفيها ِمن كُـلِّ     
ـ   } ع أَمعـاءهم الثَّمراِت ومغِفرةٌ من ربِهم كَمن هو خاِلد ِفي الناِر وسقُوا ماء حِميما فَقَطَّ

 سورة حممد) ١٥(
وأار من لـنب مل     ،فيها أار عظيمة من ماء غري متغير      : صفة اجلنة اليت وعدها اهللا املتقني     

وهلؤالء ،وأار من عسل قد صفِّي من القذى      ،وأار من مخر يتلذذ به الشاربون     ،يتغير طعمه 
وأعظم من ذلـك السـتر      ،اكه وغريها املتقني يف هذه اجلنة مجيع الثمرات من خمتلف الفو        

هل من هو يف هذه اجلنة كمن هـو ماكـث يف النـار ال خيـرج                 ،والتجاوز عن ذنوم  
 وسقوا ماء تناهى يف شدة حره فقطَّع أمعاءهم؟،منها
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ِبك وما تأَخر ويِتم    ِليغِفر لَك اللَّه ما تقَدم ِمن ذَن      ) ١(ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا      {:وقال تعاىل 
 سورة الفتح } )  ٢(ِنعمته علَيك ويهِديك ِصراطاً مستِقيماً 

وهو ،وينصرك على عـدوك   ،يظهر اهللا فيه دينك   ، فتحا مبينا  -أيها الرسول -إنا فتحنا لك    
 فاتسـعت دائـرة الـدعوة لـدين       ،اليت أمن الناس بسببها بعضهم بعضا     " احلديبية"هدنة  

فدخل الناس تلك املـدة يف      ،ومتكن من يريد الوقوف على حقيقة اإلسالم ِمن معرفته        ،اهللا
 .أي ظاهرا جليا،دين اهللا أفواجا؛ ولذلك مساه اهللا فتحا مبينا

ويسرناه لك؛ ليغفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ بسبب ما             ،فتحنا لك ذلك الفتح   
ويتم نعمتـه عليـك     ،الكثرية ومبا حتملته من املشقات    حصل من هذا الفتح من الطاعات       
ويرشدك طريقًا مسـتقيما مـن الـدين ال عـوج           ،بإظهار دينك ونصرك على أعدائك    

 .وينصرك اهللا نصرا قويا ال يضعف فيه اإلسالم،فيه
نِبي ولَا تجهـروا لَـه      يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوِت ال         {:وقال تعاىل 

ِإنَّ الَِّذين يغضونَ   ) ٢(ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ           
          قْوى لَهِللت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَِّذين وِل اللَِّه أُولِئكسر دِعن مهواتأَص    ِظيمع رأَجةٌ وِفرغم م

 سورة احلجرات } ) ٣(
ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب عند       ،يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه       

وميزوه يف خطابه كما متيز عن      ،وال جتهروا مبناداته كما جيهر بعضكم لبعض      ،خماطبتكم له 
وحمبته وطاعته واالقتداء به؛ خشية     ،إلميان به ووجوب ا ،غريه يف اصطفائه حلمل رسالة ربه     

 .وال تِحسون بذلك،وأنتم ال تشعرون،أن تبطل أعمالكم
وأخلصـها  ،إن الذين يخِفضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين اختـرب اهللا قلوم            

 .وهو اجلنة،هلم من اهللا مغفرة لذنوم وثواب جزيل،لتقواه
لَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآِمنوا ِبرسوِلِه يؤِتكُم ِكفْلَـيِن ِمـن رحمِتـِه             يا أَيها ا  {:وقال تعاىل   

ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشما تورن ل لَّكُمعجيسورة احلديد) ٢٨(} و 
يؤتكم ضـعفني مـن     ،وا برسوله امتثلوا أوامر اهللا واجتنبوا نواهيه وآمن     ،يا أيها الذين آمنوا   

 .رحيم م،واهللا غفور لعباده،ويغفر لكم ذنوبكم،وجيعل لكم نورا تدون به،رمحته



 ٣٢

فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَِطيعوا وأَنِفقُوا خيرا لِّأَنفُِسكُم ومن يـوق            {:وقال تعاىل 
ِإنْ تقِْرضوا اللَّه قَرضاً حسناً يضاِعفْه لَكُم ويغِفـر         ) ١٦(لْمفِْلحونَ  شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم ا    
 ِليمح كُورش اللَّهو سورة التغابن} )  ١٧(لَكُم 

مساع تدبر   �وامسعوا لرسول اهللا    ، يف تقوى اهللا جهدكم وطاقتكم     - أيها املؤمنون  -فابذلوا
ومن سـِلم   .وأنفقوا مما رزقكم اهللا يكن خريا لكم      ،نواهيهوأطيعوا أوامره واجتنبوا    ،وتفكر

 .الفائزون بكل مطلب،فأولئك هم الظافرون بكل خري،من البخل ومنِع الفضل من املال
ويغفر ،يضاعف اهللا ثواب ما أنفقتم    ،إن تنفقوا أموالكم يف سبيل اهللا بإخالص وطيب نفس        

حليم ال يعجـل    ،ء على مـا أنفقـوا     واهللا شكور ألهل اإلنفاق حبسن اجلزا     .لكم ذنوبكم 
 .بالعقوبة على من عصاه

 سورة امللك) ١٢(} ِإنَّ الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيِب لَهم مغِفرةٌ وأَجر كَِبري{:وقال تعاىل
وخيشون العذاب  ،وال يعصونه وهم غائبون عن أعني الناس      ،فيعبدونه،إن الذين خيافون رم   

 .وثواب عظيم وهو اجلنة،هلم عفو من اهللا عن ذنوم،ل معاينتهيف اآلخرة قب
 :قبول االستغفار يكون للكافر إذا أسلم وحسن إسالمه وللعاصي إذا تاب : تاسعا

ِفـي  ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس              {  :قال تعاىل 
ِإلَّا الَِّذين تـابوا وأَصـلَحوا وبينـوا        ) ١٥٩(الِْكتاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ       

 ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت ١٥٩،١٦٠:البقرة[} ) ١٦٠(فَأُولَِئك[ 
ومـا جـاء    �لواضحات الدالة على نبوة حممـد     إن الذين يخفون ما أنزلنا من اآليات ا       

وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغريهم ممن يكتم ما أنزل اهللا من بعد ما أظهرنـاه             ،به
 .ويدعو عليهم باللعنة مجيع اخلليقة،أولئك يطردهم اهللا من رمحته،للناس يف التوراة واإلجنيل

وبينوا مـا   ، مـا أفسـدوه    وأصـلحوا ،إال الذين رجعوا مسـتغفرين اهللا مـن خطاياهم        
وأنا التـواب علـى مـن تـاب مـن           ،فأولئك أقبل توبتهم وأجازيهم باملغفرة    ،كتموه
 .إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم؛ الرحيم م،عبادي

ن ومن يبتِغ غَير اِإلسالَِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي اآلِخرِة ِمـن الْخاِسـِري              { :وقال تعاىل 
)٨٥ (             ناتيالْب مجاَءهو قولَ حسوا أَنَّ الرِهدشو ِإمياِنِهم دعوا بماً كَفَرقَو ِدي اللَّههي فكَي
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      الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَّهاِس        ) ٨٦(والنالِئكَِة والْمةَ اللَِّه ونلَع ِهملَيأَنَّ ع مهزاؤج أُولِئك
  ِعنيم٨٧(أَج (          َونظَرني مال هو ذابالْع مهنع فَّفخِفيها ال ي خاِلِدين)وا   ) ٨٨تاب ِإلَّا الَِّذين

 ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَصو ِد ذِلكعب سورة آل عمران} ) ٨٩(ِمن 
توحيـد واالنقيـاد لـه      ومن يطلب دينا غري دين اإلسالم الذي هو االستسـالم هللا بال           

باإلميان بـه ومبتابعتـه وحمبتـه ظـاهرا          �ولرسوله النيب اخلامت حممد     ،والعبودية،بالطاعة
 .وهو يف اآلخرة من اخلاسرين الذين خبسوا أنفسهم حظوظها،فلن يقبل منه ذلك،وباطنا

وا أن  وشهد،بعد إميام به   �كيف بوفق اهللا لإلميان به وبرسوله قوما جحدوا نبوة حممد           
وجاءهم احلجـج مـن عنـد اهللا        ،حممدا صلى اهللا علبه وسلم حق وما جاء به هو احلق          

وهم الذين عـدلوا    ،والدالئل بصحة ذلك؟ واهللا ال يوفق للحق والصواب اجلماعة الظلمة         
 .فاختاروا الكفر على اإلميان،عن احلق إىل الباطل

فهم مطرودون مـن    ،والناِس أمجعني أولئك الظاملون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة اهللا واملالئكة         
 .رمحة اهللا

 .وال يؤخر عنهم ملعذرة يعتذرون ا،ال يرفع عنهم العذاب قليال ليسترحيوا،ماكثني يف النار
قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وِإنْ يعودواْ فَقَـد مضـت       {:وقال تعاىل 

 سورة األنفال ) ٣٨(} وِلِنيسنةُ اَأل
إن يرتجروا عن الكفر    :  للذين جحدوا وحدانية اهللا ِمن مشركي قومك       -أيها الرسول -قل  

يغفر اهللا  ،ويرجعوا إىل اإلميان باهللا وحده وعدم قتال الرسول واملـؤمنني         ، �وعداوة النيب   
أيهـا  -شركون لقتالك   وإن يعد هؤالء امل   .فاإلسالم جيب ما قبله   ،هلم ما سبق من الذنوب    

وهي أـم إذا    ،فقد سبقت طريقة األولني   " بدر" بعد الوقعة اليت أوقعتها م يوم        -الرسول
 .كذبوا واستمروا على عنادهم أننا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة

ِض فَسادا أَنْ يقَتلُوا    ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَر         {:وقال تعاىل 
أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخلَاٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفـي                 

       ِظيمع ذَابِة عِفي الْآِخر ملَها وين٣٣(الد (       ـِل أَنْ تقَب وا ِمنابت ِإلَّا الَِّذين    ِهملَـيوا عقْـِدر
 ِحيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمسورة املائدة}  )٣٤(فَاع 
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وعلى أحكـام   ،ويعتدون على أحكامـه   ،ويبارزونه بالعداوة ،إمنا جزاء الذين حياربون اهللا    
أو يصـلَّبوا مـع     ،أن يقَتلـوا  ،وسلب األموال ،ويفسدون يف األرض بقتل األنفس    ،رسوله
أو تقْطَـع يـد احملـارب الـيمىن ورجلـه           ) يشد اجلاين على خشبة   أن  : والصلب(القتل

ويحبسوا ،أو ينفَوا إىل بلد غري بلدهم     ،فإن مل يتب تقطع يده اليسرى ورجلُه اليمىن       ،اليسرى
وهذا اجلزاء الذي أعده اهللا للمحاربني هـو ذلّ يف          .يف سجن ذلك البلد حىت تظهر توبتهم      

 .رة عذاب شديد إن مل يتوبواوهلم يف اآلخ،الدنيا
لكن من أتى من احملاربني من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه مـا                  

 .رحيم م، أن اهللا غفور لعباده-أيها املؤمنون-فاعلموا ،كان هللا
شهداَء فَاجِلـدوهم ثَمـاِنني     والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة        { :وقال تعاىل 

ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذَِلـك       ) ٤(جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ          
 ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَصسورة النــور} )٥(و 

   ا عفيفة من النساء والرجال ِمن دون أن يشهد معهم أربعة           والذين يتهمون بالفاحشة أنفس
وأولئك هـم   ،وال تقبلوا هلم شهادة أبـدا     ،فاجلدوهم بالسوط مثانني جلدة   ،شهود عدول 

 .اخلارجون عن طاعة اهللا
 .ويقبل توبته،فإن اهللا يغفر ذنبه ويرمحه،لكن من تاب وندم ورجع عن اامه وأصلح عمله

 :استغفارا من مشرك أو منافقال يقبل اللّه : عاشرا
ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء ومن يشِرك ِباللّـِه                 {:قال تعاىل 

 سورة النساء) ٤٨(} فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما 
أو كفر بأي نوع مـن      ،لوقاتهإن اهللا تعاىل ال يغفر وال يتجاوز عمن أشرك به أحدا من خم            

ومن ،ملن يشاء من عباده   ،ويتجاوز ويعفو عما دون الشرك من الذنوب      ،أنواع الكفر األكرب  
 .يشرك باهللا غريه فقد اختلق ذنبا عظيما

ك ِباللِّه  ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاء ومن يشرِ              {:وقال تعاىل 
 سورة النساء) ١١٦(} فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا 
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ويغفر ما دون الشرك من الـذنوب ملـن يشـاء مـن             ،إن اهللا تعاىل ال يغفر أن يشرك به       
 .فقد بعد عن احلق بعدا كبريا،ومن جيعل هللا تعاىل الواحد األحد شريكًا من خلقه.عباده

 الْمطَّوِعني ِمن الْمؤِمِنني ِفي الصدقَاِت والَِّذين الَ يِجـدونَ ِإالَّ         الَِّذين يلِْمزونَ { :وقال تعاىل 
          أَِليم ذَابع ملَهو مهِمن اللّه ِخرس مهونَ ِمنرخسفَي مهده٧٩(ج(     ِفرغتسال ت أَو ملَه ِفرغتاس

    ِعنيبس ملَه ِفرغتسِإنْ ت مال             لَه اللَّهوِلِه وسروا ِباللَِّه وكَفَر مهِبأَن ذِلك ملَه اللَّه ِفرغي ةً فَلَنرم 
 الْفاِسِقني مِدي الْقَوهسورة التوبة} )  ٨٠(ي 

فإذا تصدق األغنياء باملال الكثري عابوهم      ؛ ومع خبل املنافقني ال يسلَم املتصدقون من أذاهم       
: وقالوا سخرية منـهم   ،وإذا تصدق الفقراء مبا يف طاقتهم استهزؤوا م       ،اءواموهم بالري 

 .وهلم عذاب مؤمل موجع،ماذا جتدي صدقتهم هذه؟ سخر اهللا من هؤالء املنافقني
مهما كثر استغفارك   ،فلن يغفر اهللا هلم   ، للمنافقني أو ال تستغفر هلم     -أيها الرسول -استغفر  

واهللا سبحانه وتعاىل ال يوفق للهدى اخلارجني عن        .هألم كفروا باهللا ورسول   ؛ هلم وتكرر 
 .طاعته

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وصدوا عن سِبيِل اللَِّه ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغِفـر اللَّـه                {:وقال تعاىل 
مسورة حممد) ٣٤(} لَه 

            مث ماتوا  ،وا الناس عن دينه   إن الذين جحدوا أن اهللا هو اإلله احلق وحده ال شريك له وصد
ويفضـحهم علـى رؤوس     ،وسيعذم عقابا هلم على كفرهم    ،فلن يغفر اهللا هلم   ،على ذلك 

 .األشهاد
وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا يستغِفر لَكُم رسولُ اللَِّه لَووا رُءوسهم ورأَيتهم يصدونَ            { :وقال تعاىل 

سواٌء علَيِهم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغِفر لَهم لَن يغِفر اللَّه لَهـم ِإنَّ              ) ٥(نَ  وهم مستكِْبرو 
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي سورة املنافقون}  )٦(اللَّه 

 وسـفه   أقبلوا تائبني معتذرين عما بدر منكم من سيئ القـول         : وإذا قيل هلؤالء املنافقني   
أمـالوا  ،يستغفر لكم رسول اهللا ويسأل اهللا لكم املغفرة والعفـو عـن ذنوبكم            ،احلديث

وهم ، يعرضون عنـك   -أيها الرسول -وأبصرم  ،رؤوسهم وحركوها استهزاًء واستكبارا   
 .مستكربون عن االمتثال ملا طُِلب منهم
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إن ،أم مل تطلب هلـم     -أيها الرسول -سواء على هؤالء املنافقني أطلبت هلم املغفرة من اهللا          
إن اهللا ال   .إلصرارهم على الفسق ورسـوخهم يف الكفـر       ؛ اهللا لن يصفح عن ذنوم أبدا       
 .اخلارجني عن طاعته،يوفِّق لإلميان القوم الكافرين به

 :األوقات املفضلة لالستغفار: حادي عشر
وا ِعند ربِهم جنات تجِري ِمن تحِتهـا        قُلْ أَؤنبئُكُم ِبخيٍر من ذَِلكُم ِللَِّذين اتقَ      {:قال تعاىل 

الَّـِذين  )  ١٥(اَألنهار خاِلِدين ِفيها وأَزواج مطَهرةٌ وِرضوانٌ من اللِّه واللّه بِصري ِبالِْعبـاِد             
         الن ذابِقنا عنا ووبلَنا ذُن ا فَاغِْفرننا آمنا ِإنبقُولُونَ ر١٦(اِر  ي (   الْقاِنِتنيو اِدِقنيالصو اِبِرينالص

 سورة آل عمران} ) ١٧(والْمنِفِقني والْمستغِفِرين ِبالْأَسحاِر 
ملن راقب اهللا وخاف    ،أأخربكم خبري مما زين للناس يف هذه احلياة الدنيا        :-أيها الرسول -قل  

وهلم فيهـا أزواج   ،خالدين فيهـا  ،ألارعقابه جنات جتري من حتت قصورها وأشجارها ا       
واهللا .رضـوان مـن اهللا    : وهلم أعظم من ذلك   ،مطهرات من احليض والنفاس وسوء اخللق     

 .وسيجازيهم على ذلك،عامل بأحواهلم،مطَِّلع على سرائر خلقه
فامح عنا ما اقترفناه    ، �واتبعنا رسولك حممدا    ،إننا آمنا بك  : هؤالء العباد املتقون يقولون   

 .وجننا من عذاب النار،ذنوبمن 
وعلى ما يصيبهم مـن أقـدار اهللا        ،وعن املعاصي ،هم الذين اتصفوا بالصرب على الطاعات     

وباالسـتغفار  ،وباإلنفاق سرا وعالنية  ،وبالصدق يف األقوال واألفعال وبالطاعة التامة     ،املؤملة
 .ألنه مِظنة القبول وإجابة الدعاء؛ يف آخر الليل

آِخِذين ما آتاهم ربهم ِإنهم كانوا قَبـلَ        ) ١٥(الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن     ِإنَّ  {:وقال تعاىل 
   ِسِننيحم ١٦(ذِلك (       َونعجهِل ما ياللَّي وا قَِليلًا ِمنكان)ونَ    ) ١٧ِفرغـتسي محاِر هِبالْأَسو

 سورة الذاريات} ) ١٨(
أعطاهم اهللا مجيـع منـاهم مـن        ،وعيون ماء جارية  ،عظيمةإن الذين اتقوا اهللا يف جنات       

إم كانوا قبـل ذلـك النعـيم        ،فَِرحة به نفوسهم  ،فأخذوا ذلك راضني به   ،أصناف النعيم 
 .حمسنني يف الدنيا بأعماهلم الصاحلة
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ويف أواخر الليل قبيل    ،يصلُّون لرم قانتني له   ،كان هؤالء احملسنون قليال من الليل ما ينامون       
 . يستغفرون اهللا من ذنومالفجر

 اإلمداد باألموال   - استجالب الرمحة  -أثر االستغفار يف الدنيا منع العذاب     : ثاين عشر 
 ):والبنني

} وما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يسـتغِفرونَ            { :قال تعاىل 
 سورة األنفال) ٣٣(

 بـني   -أيهـا الرسـول   -وأنت  ، كان اهللا سبحانه وتعاىل ليعذِّب هؤالء املشـركني        وما
 .وهم يستغفرون من ذنوم،وما كان اهللا معذِّم،ظهرانيهم

وما منع الناس أَن يؤِمنوا ِإذْ جاءهم الْهدى ويستغِفروا ربهم ِإلَّا أَن تـأِْتيهم              {:وقال تعاىل 
 سورة الكهف) ٥٥(}  الْأَوِلني أَو يأِْتيهم الْعذَاب قُبلًاسنةُ

واستغفار رـم   ،-ومعه القرآن  �حني جاءهم الرسول حممد     -وما منع الناس من اإلميان      
وطلبهم أن تصيبهم سنة اهللا يف إهالك السـابقني         ،إال حتديهم للرسول  ،طالبني عفوه عنهم  

 .ياناأو يصيبهم عذاب اهللا ِع،عليهم
ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا أَِن اعبدوا اللَّه فَـِإذَا هـم فَِريقَـاِن               { :وقال تعاىل 
قالَ يا قَوِم ِلم تستعِجلُونَ ِبالسيئَِة قَبلَ الْحسنِة لَوال تستغِفرونَ اللَّه لَعلَّكُم            ) ٤٥(يختِصمونَ  

رونَ تمسورة النمل} ) ٤٦(ح 
فلمـا أتـاهم   ،وال جتعلوا معه إهلًا آخر   ،أن وحدوا اهللا  : ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلًا     

واآلخر ،أحدمها مـؤمن بـه    : صاحلٌ داعيا إىل توحيد اهللا وعبادته وحده صار قومه فريقني         
 .وكل منهم يزعم أن احلق معه،كافر بدعوته

 ِلم تبادرون الكفر وعمـل السـيئات الـذي جيلـب لكـم              :قال صاحل للفريق الكافر   
وتؤخرون اإلميان وِفعل احلسنات الذي جيلب لكم الثواب؟ هال تطلبون املغفـرة            ،العذاب

 .وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترمحوا،من اهللا ابتداء
) ٦(هم دعاِئي ِإلَّا ِفرارا     فَلَم يِزد ) ٥(قَالَ رب ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا         {:وقال تعاىل 

وِإني كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم واستغشـوا ِثيـابهم وأَصـروا               
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 لَهم وأَسررت لَهـم     ثُم ِإني أَعلَنت  ) ٨( ثُم ِإني دعوتهم ِجهارا      )٧(واستكْبروا اسِتكْبارا   
) ١١(يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدراراً     )١٠(فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كانَ غَفَّاراً       ) ٩(ِإسراراً  

 سورة نوح} )  ١٢(ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهاراً 
فلم يـزدهم   ،رب إين دعوت قومي إىل اإلميان بك وطاعتك يف الليل والنـهار           : ال نوح ق

وإين كلما دعوم إىل اإلميان بـك؛ ليكـون         ،دعائي هلم إىل اإلميان إال هربا وإعراضا عنه       
وتغطَّـوا  ،كي ال يسمعوا دعوة احلق    ؛ وضعوا أصابعهم يف آذام     ،سببا يف غفرانك ذنوم   

مث ،واستكربوا عن قَبول اإلميان استكبارا شديدا     ،وأقاموا على كفرهم  ،وينبثيام؛ كي ال ير   
مث إين أعلنت هلم الدعوة بصوت مرتفع يف        ،إين دعوم إىل اإلميان ظاهرا علنا يف غري خفاء        

سـلوا ربكـم غفـران      : فقلت لقومي ،وأسررت ا بصوت خفي يف حال أخرى      ،حال
 .ىل كان غفارا ملن تاب من عباده ورجع إليهإنه تعا،وتوبوا إليه من كفركم،ذنوبكم

وجيعلْ ،ويكثر أموالكم وأوالدكم  ،إن تتوبوا وتستغفروا ينِزِل اهللا عليكم املطر غزيرا متتابعا        
وجيعل لكم األار الـيت تسـقون منـها زرعكـم           ،لكم حدائق تنعمون بثمارها ومجاهلا    

 .ومواشيكم
 :نة يف اآلخرةالبشارة باملغفرة ودخول اجل: ثالث عشر
والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلـذُنوِبِهم            { :قال تعاىل 

ؤهم أُولِئك جـزا ) ١٣٥(ومن يغِفر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ    
                   ـرأَج ـمِنعِفيهـا و خاِلـِدين هـارـا الْأَنِتهحت ِري ِمـنجت اتنجو ِهمبر ةٌ ِمنِفرغم

سورة آل عمران}  )١٣٦(الْعاِمِلني 
ذكروا وعد اهللا ووعيده    ،والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبريا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه          

وهم موقنون أنه ال يغفر الذنرب إال       ،لبون منه أن يغفر هلم ذنوم     يط،فلجأوا إىل رم تائبني   
 .وهم يعلمون أم إن تابوا تاب اهللا عليهم ،فهم لذلك ال يقيمون على معصية،اهللا

وهلم جنات جتري   ،أولئك املوصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن يستر اهللا ذنوم         
وِنعـم أجـر   .دين فيها ال خيرجون منها أبدا خال،من حتت أشجارها وقصورها املياه العذبة     

 .العاملني املغفرة واجلنة
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ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللّه وِجلَت قُلُوبهم وِإذَا تِليت علَـيِهم آياتـه              {:وقال تعاىل   
) ٣(ين يِقيمونَ الصالةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُـونَ        الَِّذ)٢(زادتهم ِإميانا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ      

             كَـِرمي قِرزةٌ وِفرغمو ِهمبر دِعن جاترد ما لَهقونَ حِمنؤالْم مه سـورة  } )  ٤(أُولِئك
 األنفال

هم آيات القرآن   وإذا تليت علي  ،إمنا املؤمنون باهللا حقًا هم الذين إذا ذُِكر اهللا فزعت قلوم          
وال ،فال يرجـون غـريه    ،لتدبرهم ملعانيه وعلى اهللا تعاىل يتوكلون     ،زادم إميانا مع إميام   

 .يرهبون سواه
ومما رزقناهم من األموال ينفقـون      ،الذين يداومون على أداء الصلوات املفروضة يف أوقاا       

 .فيما أمرناهم به
هلم ،قًا ظاهرا وباطنا مبا أنزل اهللا علـيهم       هؤالء الذين يفعلون هذه األفعال هم املؤمنون ح       

 .وهو اجلنة،ورزق كرمي،وعفو عن ذنوم،منازل عالية عند اهللا
والَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونصرواْ أُولَِئك           { :وقال تعاىل 

م ما لَّهقونَ حِمنؤالْم مهكَِرمي قِرزةٌ وِفرسورة األنفال) ٧٤(} غ 
وتركوا ديارهم قاصدين دار اإلسالم أو بلدا يتمكنون فيه مـن           ،والذين آمنوا باهللا ورسوله   

والذين نصـروا إخـوام املهـاجرين وآووهـم         ،وجاهدوا إلعالء كلمة اهللا   ،عبادة رم 
ورزق ،هلم مغفـرة لـذنوم    ،قًاأولئك هم املؤمنون الصادقون ح    ،وواسوهم باملال والتأييد  

 .كرمي واسع يف جنات النعيم
ولَـِئن  ) ٩(ولَِئن أَذَقْنا اِإلنسانَ ِمنا رحمةً ثُم نزعناها ِمنه ِإنه لَيئُوس كَفُور          { :وقال تعاىل   

       ئاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض دعماَء بعن أَذَقْناه     ورفَخ لَفَِرح هي ِإنن١٠( ع (  ِإلَّا الَّـِذين
 كَِبري رأَجةٌ وِفرغم ملَه اِلحاِت أُولِئكِملُوا الصعوا وربسورة هود} ) ١١(ص 

إنه لَشديد اليأس من    ،مث سلبناها منه  ،ولئن أعطينا اإلنسان ِمنا نعمة من صحة وأمن وغريمها        
 .م اليت أنعم اهللا ا عليهجحود بالنع،رمحة اهللا

: ليقولَن عند ذلك  ،ولئن بسطنا لإلنسان يف دنياه ووسعنا عليه يف رزقه بعد ضيق من العيش            
 .مبالغ يف الفخر والتعايل على الناس،إنه لبِطر بالنعم،ذهب الضيق عين وزالت الشدائد
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          ا باهللا واحتسابم من الضراء إميانوعملوا ،ا لألجـر عنـده    لكن الذين صربوا على ما أصا
 .هؤالء هلم مغفرة لذنوم وأجر كبري يف اآلخرة،الصاحلات شكرا هللا على نعمه

فَالَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا      ) ٤٩(قُلْ يا أَيها الناس ِإنما أَنا لَكُم نِذير مِبني          { :وقال تعاىل   
 كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم ماِلحاِت لَهسورة احلـج} )  ٥٠(الص 

فالذين آمنـوا  .يا أيها الناس ما أنا إال منذر لكم مبلِّغ عن اهللا رسالته     :- أيها الرسول    -قل  
هلم عند اهللا عفو عن ذنوم      ،وعملوا األعمال الصاحلة  ،واستقر ذلك يف قلوم   ،باهللا ورسوله 

  .ورزق حسن ال ينقطع وهو اجلنة،ومغفرة يستر ا ما صدر عنهم من معصية
ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني والْمؤِمنـاِت والْقَـاِنِتني والْقَاِنتـاِت          {:وقال تعاىل 

         ِقنيـدصتالْماِت واِشـعالْخو اِشِعنيالْخاِت واِبرالصو اِبِرينالصاِدقَاِت والصو اِدِقنيالصو
 قَاِت ودصتالْمو         اللَّـه الـذَّاِكِريناِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمنيالص

 سورة األحزاب) ٣٥(} كَِثريا والذَّاِكراِت أَعد اللَّه لَهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما
واملطـيعني هللا ورسـوله     واملصـدقني واملصـدقات     ،إن املنقادين ألوامـر اهللا واملنقادات     

والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعـات      ،والصادقني يف أقواهلم والصادقات   ،واملطيعات
واملتصـدقني بـالفرض والنفْـل      ،واخلائفني من اهللا واخلائفات   ،وعلى املكاره والصابرات  

واحلافظني فروجهم عـن الـزىن      ،والصائمني يف الفرض والنفْل والصائمات    ،واملتصدقات
والذاكرين اهللا كـثريا بقلـوم وألسـنتهم        ،وعن كشف العورات واحلافظات   ،اتهومقدم

 .وهو اجلنة،أعد اهللا هلؤالء مغفرة لذنوم وثوابا عظيما،والذاكرات
 ِإنما تنِذر مِن اتبع الذِّكْر وخِشي الرحمن ِبالْغيِب فَبشره ِبمغِفـرٍة وأَجـرٍ            {:وقال تعاىل   

 سورة يــس) ١١(} كَِرٍمي
حيث ال يراه   ،وخاف الرمحن ،واتبع ما فيه من أحكام اهللا     ،إمنا ينفع حتذيرك من آمن بالقرآن     

وهو ،وثواب منه يف اآلخرة على أعماله الصـاحلة       ،فبشره مبغفرة من اهللا لذنوبه    ،أحد إال اهللا  
 .دخوله اجلنة
يا لَِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر ِفي الْأَمواِل         اعلَموا أَنما الْحياةُ الدن   {:وقال تعاىل 

والْأَولَاِد كَمثَِل غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَامـا وِفـي                



 ٤١

) ٢٠(} للَِّه وِرضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا ِإلَّا متاع الْغـرورِ        الْآِخرِة عذَاب شِديد ومغِفرةٌ من ا     
 سورة احلديد

وزينة ،تلعب ا األبدان وتلهو ا القلوب     ، أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو     -أيها الناس -اعلموا  
 مطـر   مثلها كمثل ،وتكاثر بالعدد يف األموال واألوالد    ،وتفاخر بينكم مبتاعها  ،تتزينون ا 

مث يكون فُتاتـا    ،فتراه مصفرا بعد خضرته   ،مث يهيج هذا النبات فييبس    ،أعجب الزراع نباته  
وما .ويف اآلخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من اهللا ورضوان ألهل اإلميان          ،يابسا متهشما 

 .احلياة الدنيا ملن عمل هلا ناسيا آخرته إال متاع الغرور
 
 

������������� 
  @@@@



 ٤٢

a@lbjÛaa@lbjÛaa@lbjÛaa@lbjÛaïãbrÛïãbrÛïãbrÛïãbrÛ@@@@
Şä�Ûa@¿@‰bÐÌn�üa@óÜÇ@s§aŞä�Ûa@¿@‰bÐÌn�üa@óÜÇ@s§aŞä�Ûa@¿@‰bÐÌn�üa@óÜÇ@s§aŞä�Ûa@¿@‰bÐÌn�üa@óÜÇ@s§aòíìjäÛa@òòíìjäÛa@òòíìjäÛa@òòíìjäÛa@ò@@@@

 
      ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نِبِه ثَالَثَ        «  قَالَ   - � -عِنفَِة ثَوِبص هفُضنفَلْي هاشِفر كُمداَء أَحِإذَا ج

وِإنْ ،ت نفِْسى فَاغِْفر لَهـا    ِإنْ أَمسكْ ،ولْيقُلْ ِباسِمك رب وضعت جنِبى وِبك أَرفَعه      ،مراٍت
 اِلِحنيالص كادفَظُ ِبِه ِعبحا تا ِبمفَظْها فَاحهلْتس٤»أَر.@@@@

أَذْنـب عبـد ذَنبـا      :قَـالَ .عن ربِه عز وجلَّ   ،ِفيما يحِكى  �عن النِبى   ،وعن أَِبي هريرةَ  
تبارك وتعالَى أَذْنب عبِدى ذَنبا فَعِلم ؛ أَنَّ لَه ربـا يغِفـر             :الفَق.اللهم اغِْفر ِلى ذَنِبى   :فَقال

تبـارك وتعـالَى   :فَقال.أَى رب اغِْفر ِلى ذَنِبى   :ثُم عاد فَأَذْنب فَقال   .الذَّنب ويأْخذُ ِبالذَّنبِ  
       ر ؛ أَنَّ لَه ِلما فَعبذَن بِدى أَذْنببِ    عذُ ِبالذَّنأْخيو بالذَّن ِفرغا يفَقـال    .ب بفَأَذْن ادع ثُم: أَى

تبارك وتعالَى أَذْنب عبِدى ذَنبا فَعِلم ؛ أَنَّ لَه ربا يغِفـر الـذَّنب              :فَقال.رب اغِْفر ِلى ذَنِبى   
     فَقَد ا ِشئْتلْ مماعِب وذُ ِبالذَّنأْخيقَالَ   و لَك تِرى أَ    : غَفَرلَى الَ أَداَألع دبِفي الثَّاِلثَِة  :قَالَ.ع

 ٥.اعملْ ما ِشئْت:أَِو الراِبعِة
وعن محمِد بِن قَيِس بِن مخرمةَ بِن الْمطَِّلِب أَنه قَالَ يوما أَالَ أُحدثُكُم عنى وعن أُمى قَالَ                 

نفَظَن     هتلَدالَِّتى و هأُم ِريدي هوِل اللَِّه          .ا أَنسر نعى ونع ثُكُمدةُ أَالَ أُحاِئشع قَالَ قَالَت-� -
 ِفيها ِعنِدى انقَلَـب فَوضـع       - �-قَالَ قَالَت لَما كَانت لَيلَِتى الَِّتى كَانَ النِبى         .قُلْنا بلَى .

 خو اَءهِرد              فَلَـم عـطَجاِشِه فَاضلَى ِفراِرِه عِإز فطَ طَرسبِه ولَيِرج دا ِعنمهعضِه فَولَيعن لَع
          ثُـم جرفَخ ابالْب حفَتا وديولَ رعتانا وديور اَءهذَ ِردفَأَخ تقَدر أَنْ قَد ا ظَنثَميثْ ِإالَّ رلْبي

 ر افَهلَى ِإثْـِرِه             أَجع طَلَقْتان اِرى ثُمِإز تعقَنتو ترمتاخأِْسى وِعى ِفى رِدر لْتعا فَجديو
               عرفَأَس فْترحفَان فرحان اٍت ثُمرِه ثَالَثَ ميدي فَعر ثُم امفَأَطَالَ الِْقي فَقَام ِقيعاَء الْبى جتح

هرولَ فَهرولْت فَأَحضر فَأَحضرت فَسبقْته فَدخلْت فَلَيس ِإالَّ أَِن اضـطَجعت           فَأَسرعت فَ 
لَتخِبِريِنـى أَو   « قَـالَ   .قَالَت قُلْت الَ شىءَ   .»ما لَِك يا عاِئش حشيا راِبيةً       « فَدخلَ فَقَالَ   

                                                 
 طرف الثوب: الصنفة - ) ٧٣٩٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٤
  )٧١٦٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥



 ٤٣

    ِبريالْخ ى اللَِّطيفنِبرخى       .»لَيأُمو تولَ اللَِّه ِبأَِبى أَنسا ري قُلْت قَالَ   .قَالَت هتربِت « فَأَخفَأَن
« فَلَهدِنى ِفى صدِرى لَهدةً أَوجعتِنـى ثُـم قَـالَ      .قُلْت نعم .»السواد الَِّذى رأَيت أَماِمى     

فَِإنَّ « قَالَ  .قَالَت مهما يكْتِم الناس يعلَمه اللَّه نعم      .»ه  أَظَننِت أَنْ يِحيف اللَّه علَيِك ورسولُ     
ِجبِريلَ أَتاِنى ِحني رأَيِت فَناداِنى فَأَخفَاه ِمنِك فَأَجبته فَأَخفَيته ِمنِك ولَم يكُن يدخلُ علَيِك              

د رقَدِت فَكَِرهت أَنْ أُوِقظَِك وخِشيت أَنْ تستوِحِشـى         وقَد وضعِت ِثيابِك وظَننت أَنْ قَ     
           ملَه ِفرغتسِقيِع فَتلَ الْبأَه أِْتىأَنْ ت كرأْمي كبـا       .»فَقَالَ ِإنَّ ري مأَقُولُ لَه فكَي قُلْت قَالَت

ياِر ِمن الْمؤِمِنني والْمسِلِمني ويـرحم اللَّـه        قُوِلى السالَم علَى أَهِل الد    « رسولَ اللَِّه قَالَ    
 ٦.»الْمستقِْدِمني ِمنا والْمستأِْخِرين وِإنا ِإنْ شاَء اللَّه ِبكُم لَالَِحقُونَ 

ر ِللْمحلِِّقني  اللَّهم اغْفِ  « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه      - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ     
«. ِرينقَصِللْمقَالَ  .قَالُوا و »    لِِّقنيحِللْم اغِْفر ماللَّه«. ِرينقَصِللْما ثَالَثًا .قَالُوا وقَـالَ   .قَالَه »

 ِرينقَصِللْم٧»و  
 ٨.وَألبناِء أَبناِء اَألنصاِر،نصاِروَألبناِء اَأل،اللَّهم اغِْفر ِلَألنصاِر:قَالَ،�أَنَّ النِبي :وعن أَنٍس

كَتب زيد بن أَرقَم ِإلَى أَنِس بِن ماِلٍك يعزيِه ِبولَِدِه وأَهِلِه الَِّذين            :قَالَ،وعن أَِبي بكِْر بِن أَنسٍ    
 �سِمعت رسـولَ اِهللا     ،شرى ِمن اهللاِ  وِإني مبشرك ِبب  :فَكَتب ِفي ِكتاِبهِ  ،أُِصيبوا يوم الْحرةِ  

وِلنسـاِء  ،وِلنساِء اَألنصارِ ،وَألبناِء أَبناِء اَألنصارِ  ،وَألبناِء اَألنصارِ ،اللَّهم اغِْفر ِلَألنصارِ  :يقُولُ
 ٩.وِلنساِء أَبناِء أَبناِء اَألنصاِر،أَبناِء اَألنصاِر

 ِن ابا    وعمهنع اللَّه ِضير رمِن ع:      فِّيوا تلَم يأُب ناللَِّه ب دبأَنَّ ع،        ِبـيِإلَـى الن ـهنـاَء ابج
 �فَأَعطَاه النِبي   ،واستغِفر لَه ،وصلِّ علَيهِ ،أَعِطِني قَِميصك أُكَفِّنه ِفيهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�

                                                 
  ) ٢٣٠١ (- املكرت - صحيح مسلم- ٦

الىت أخذها الربو وهـو     : الرابية  -عدا عدوا   : أحضر  -وقع عليك احلشا وهو الربو والنهيج       : احلشيا  -أغلق  : أجاف  
 دفـع : هلد -الدفع الشديد ىف الصدر : اللهدة -لبست : تقنعت  -التهيج وتواتر النفس الذى يعرض للمسرع ىف مشيه         

 بشدة ىف الصدر
  )٣٢٠٨ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ١٧٢٨ (- املكرت -صحيح البخارى - ٧
) ٢٧٠ / ١٦ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٦٥٧٠ (- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٤٩٠٦ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٨
)٧٢٨٠( 
 صحيح) ٧٢٨١) (٢٧١ / ١٦ (- صحيح ابن حبان - ٩



 ٤٤

هِه    " :فَقَالَ،قَِميصلَيلِّي عي أُصآِذن"،هفَآذَن،          اللَّـه ِضير رمع هذَبِه جلَيع لِّيصأَنْ ي ادا أَرفَلَم
هن؟ فَقَالَ        :فَقَالَ،ع اِفِقنيلَى املُنع لِّيصأَنْ ت اكهن اللَّه سنِ  " :أَلَييترِخي نيا بقَالَ،أَن:}  ِفرغـتاس
واْ                  لَهكَفَـر مهِبأَن ذَِلك ملَه اللّه ِفرغةً فَلَن يرم ِعنيبس ملَه ِفرغتسِإن ت ملَه ِفرغتسالَ ت أَو م

      الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهالَ ي اللّهوِلِه وسرِباللِّه و {)ـهِ  ،سورة التوبة ) ٨٠لَيلَّى عفَص،  لَتزفَن: }
 الَ تواْ                وـاتموِلِه وسرواْ ِباللِّه وكَفَر مهِرِه ِإنقَب لَىع قُمالَ تا ودأَب اتم مهنٍد ملَى أَحلِّ عص

 ١٠سورة التوبة) ٨٤(} وهم فَاِسقُونَ 
     ِليجِد اِهللا الْببِن عِب بدنج نولُ اِهللا    :قَالَ،وعسلٌ :�قَالَ رجاللَّ:قَالَ رو      اللَّـه ِفـرغِه الَ ي

 ١١.وأَحبطْت عملَك،قَد غَفَرت ِلفُالٍَن:فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى،ِلفُالٍَن
قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَـطُّ َألهِلـِه ِإذَا          «  قَالَ   - �-وعن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       

م اذْروا ِنصفَه ِفى الْبر وِنصفَه ِفى الْبحِر فَواللَِّه لَِئن قَدر اللَّه علَيِه لَيعذِّبنـه               مات فَحرقُوه ثُ  
                 عمفَج رالْب اللَّه رفَأَم مهرا أَملُوا ملُ فَعجالر اتا مفَلَم الَِمنيالْع ا ِمندأَح هذِّبعا الَ يذَابا عم

           ـتأَنو بـا ري ِتكـيشخ ذَا قَالَ ِمـنه لْتفَع قَالَ ِلم ا ِفيِه ثُمم عمفَج رحالْب رأَمِفيِه و
لَمأَع. لَه اللَّه فَر١٢»فَغ. 

تِبعونَ مجـاِلس   ي،ِإنَّ ِللَِّه عز وجلَّ مالَِئكَةً فُضـالً      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن أَِبي هريرةَ  
فَِإذَا مروا ِبمجِلٍس عالَ بعضهم علَى بعـٍض حتـى يبلُغـوا            ،يجتِمعونَ ِعند الذِّكْرِ  ،الذِّكِْر
شرالْع،    ملَّ لَهجو زع قُولُ اللَّهفَي، لَمأَع وهقُولُونَ    :و؟ فَي مِجئْت نأَي ـ     :ِمن ٍد ِمـن ِعنـِد عِبي

ةَ ،لَكنالْج كأَلُونسارِ   ،يالن ِمن ذُونَ ِبكوعتيو،كونِفرغتسيـلَّ   ،وجو زقُولُ عـأَلُوِني  :فَيسي
فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَـِإني قَـد   ،هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ ِمن ناِري     ،جنِتي

  تغَفَرمقُولُونَ،لَها     :فَيطَّاَء فُالَنالْخ كدبع ا ِإنَّ ِفيِهمنبر،         لَـسفَج ـٍة لَـهاجِلح ِبِهـم رم
ِهملَّ،ِإلَيجو زع فَقَالَ اللَّه:مهِليسج قَى ِبِهمشاُء الَ يلَسالْج ١٣ .أُولَِئك 

                                                 
 )١٢٦٩ (- املكرت - صحيح البخارى- ١٠
 .حيلف:  يتأىل-) ٥٧١١) (١٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٤٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ١١
  )٧١٥٦ (- املكرت -صحيح مسلم -- ١٢
  )٧٠١٥ (- املكرت - وصحيح مسلم-٨٦٨٩) ٨٧٠٤)(٣٤٤ / ٣ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ١٣

 مالئكة زائدون على احلفظة وغريهم: الفُضل 



 ٤٥

نَّ جندب بن عبِد اللَِّه الْبجِلى بعثَ ِإلَى عسـعِس بـِن   وعن صفْوانَ بِن محِرٍز أَنه حدثَ أَ 
            مثَهدى أُحتح اِنكوِإخ ا ِمنفَرِلى ن عمِر فَقَالَ اجيبِن الزِة ابنِفت نمةَ زالَمـوالً   .سسثَ رعفَب

     لَيعو بدناَء جوا جعمتا اجفَلَم ِهمثُونَ           ِإلَيـدحت مـتـا كُنثُوا ِبمدحفَقَالَ ت فَرأَص سنرِه ب
حتى دار الْحِديثُ فَلَما دار الْحِديثُ ِإلَيِه حسر الْبرنس عن رأِْسِه فَقَالَ ِإنى أَتيتكُم والَ                .ِبِه

 بعثَ بعثًا ِمن الْمسِلِمني ِإلَى قَوٍم ِمـن         - �- اللَِّه   أُِريد أَنْ أُخِبركُم عن نِبيكُم ِإنَّ رسولَ      
                 ـٍل ِمـنجِإلَـى ر قِْصداَء أَنْ يِإذَا ش ِرِكنيشالْم لٌ ِمنجا فَكَانَ رقَوالْت مهِإنو ِرِكنيشالْم

       ِلِمنيسالْم الً ِمنجِإنَّ رو لَهفَقَت لَه دقَص ِلِمنيسةُ        الْمامأُس هثُ أَندحا نكُنقَالَ و هغَفْلَت دقَص 
          ِإالَّ اللَّه قَالَ الَ ِإلَه فيِه السلَيع فَعا رٍد فَلَميز نب.      ِبىِإلَى الن ِشرياَء الْبفَج لَهفَقَت-� -  أَلَهفَس 

     ِل كَيجالر ربخ هربى أَختح هربفَقَالَ      فَأَخ أَلَهفَس اهعفَد عنص ف »   هلْتقَت ولَ   .»ِلمسا رقَالَ ي
 وِإنى حملْت علَيـِه فَلَمـا   - وسمى لَه نفَرا -اللَّه أَوجع ِفى الْمسِلِمني وقَتلَ فُالَنا وفُالَنا        

      ِإالَّ اللَّه قَالَ الَ ِإلَه فيأَى السولُ اللَِّه    قَا.رسلَ ر-� - »   هلْتأَقَت«. معقَالَ  .قَالَ ن » ففَكَي
وكَيف « قَالَ  .قَالَ يا رسولَ اللَِّه استغِفر ِلى     .»تصنع ِبالَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ِإذَا جاَءت يوم الِْقيامِة          

     ي اَءتِإذَا ج ِإالَّ اللَّه ِبالَ ِإلَه عنصِة تامالِْقي مقُولَ .»ولَى أَنْ يع هِزيدلَ الَ يعقَالَ فَج »  ـفكَي
 ١٤.»تصنع ِبالَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه ِإذَا جاَءت يوم الِْقيامِة 

 اِهللا  ِإنَّ رسـولَ  :تقُولُ،أَنـه سـِمع عاِئشـةَ     ،حدثَنا عبد اِهللا بـن فَروخٍ     ،وعن أَِبي سالَّمٍ  
خلَق اللَّه كُلَّ ِإنساٍن ِمن بِني آدم علَى ِستني وثَالَِث ِمائَِة مفِْصـٍل فَمـن كَبـر                 :قَالَ،�
اللَّه،هِمدحو، لَّلَ اللَّههو، اللَّه حبسو، اللَّه فَرغتاساسِ    ،وطَِريِق الن نا عظْملَ عزعا  ،ورجلَ حزعو
ع طَِريِقِهم وفٍ ،نرعِبم رأَمالثَّالَِث ِمائَةٍ       ،وو نيتالس ِتلْك ددكٍَر عنم نى عهنِسـي   ،ومي هفَِإن

 ١٥.يومِئٍذ وقَد زحزح نفْسه عِن الناِر
    ِن أَفْلَحلَى ابوم ِفييص نلَ   : قَالَ،وعواِئِب مو السِني أَبربقَـالَ       أَخ ـهةَ أَنرهِن زاِم بى ِهش :

فَجلَست أَنتِظره متـى تنقَِضـي      ،فَوجدته يصلِّي ،دخلْت علَى أَِبي سِعيٍد الْخدِري ِفي بيِتهِ      
هلَاتتِ         ،صيـِة الْباِحيِفـي ن اِجنيـرِريكًا ِفي عحت تِمعفَس،فَتـةٌ   ،فَالْتيفَـِإذَا ح، تثَبفَو

                                                 
  ) ٢٨٩( - املكرت -صحيح مسلم - ١٤

 كشف: حسر -كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أدراعه : الربنس 
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فَلَما انصرف أَشار ِإلَى بيٍت ِمن الداِر أَتـرى هـذَا        ،فَجلَست،فَأَشار ِإلَي أَِن اجِلس   ،ِلأَقْتلَها
ِإلَـى   �فَخرجنا مـع رسـوِل اِهللا       ،الْبيت ؟ قَالَ كَانَ ِفيِه فَتى شاب حِديثُ عهٍد ِبعرسٍ         

ِفـي أَنصـاِف النهـاِر يرِجـع ِإلَـى           �انَ ذَِلك الْفَتى يستأِْذنُ رسولَ اِهللا       فَكَ،الْخندِق
فَِإني أَخشـى علَيـك   ،خـذْ علَيـك ِسـلَاحك      �فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،فَاستأْذَنه يوما ،أَهِلِه

فَأَهوى ِإلَيها ِبـالرمِح    ،ِإذَا امرأَته بين الْبابيِن قَاِئمةً    فَ،ثُم رجع ِإلَى أَهِلهِ   ،فَأَخذَ ِسلَاحه ،قُريظَةَ
وادخِل الْباب حتى تنظُر ما الَِّذي      ،اكْفُف علَيك رمحك  : فَقَالَِت،ِليطْعنها ِبِه وأَصابته غَيرةٌ   

ثُم ،فَانتظَمها ِبهِ ،فَأَهوى ِإلَيها ِبالرمحِ  ،منطَِويٍة علَى الِْفراشِ  فَدخلَ فَِإذَا ِبحيٍة عِظيمٍة     ،أَخرجِني
فَما أَدِري أَيهما كَانَ أَسـرع موتـا الْحيـةُ أَِو           ،فَاضطَربت علَيهِ ،خرج فَركَزه ِفي الدارِ   

: " فَقَـالَ ،ادع اَهللا عز وجلَّ يحِيـِه لَنا      : ك لَه وقُلْنا  فَذَكَرنا ذَلِ ،�فَِجئْنا رسولَ اِهللا    ،الْفَتى
 اِحِبكُموا ِلصِفرغتقَالَ ،اس وا    : " ثُملَمأَس ا قَدِة ِجنِدينئًا    ،ِإنَّ ِبالْمـيا شهِمن متأَيفَِإذَا ر، وهفَآِذن

 ١٦"فَِإنما هو شيطَانٌ ،وهفَاقْتلُ،فَِإنْ بدا لَكُم بعد ذَِلك،ثَلَاثًا
 ِليوِل اِهللا         :وقَالَ عسر ِمن تِمعالً ِإذَا سجر تي كُناَء أَنْ        �ِإنا شِبم هِني اُهللا ِمنفَعِديثًا نح

وِإنه حدثَِني أَبـو    ،فَِإذَا حلَف ِلي صدقْته   ،وِإذَا حدثَِني رجلٌ ِمن أَصحاِبِه استحلَفْته     ،ينفَعِني
ثُم يقُـوم   ،ما ِمن رجٍل يذِْنب ذَنبا    : يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،وصدق أَبو بكْرٍ  ،بكٍْر

رطَهتلِّي ،فَيصي اهللاَ  ،ثُم ِفرغتسي ثُم،  لَه ةَ   ،ِإالَّ غَفَرِذِه اآليأَ هقَر الَِّذ{ :ثُمو     ةً أَولُواْ فَاِحشِإذَا فَع ين
ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى              

 ١٧.سورة آل عمران) ١٣٥(} ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
 ِفى الْمسِجِد ونحن قُعود معه ِإذْ جاَء رجـلٌ  - �-ما رسولُ اللَِّه  بين: وعن أيب أُمامةَ قَالَ   

        لَىع ها فَأَِقمدح تبى أَصولَ اللَِّه ِإنسا رولُ اللَِّه     .فَقَالَ يسر هنع كَتفَس-� -    ـادأَع ثُم 
فَسكَت عنه وأُِقيمِت الصالَةُ فَلَما انصرف      .فَأَِقمه علَى فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه ِإنى أَصبت حدا        

 ِحني انصـرف واتبعـت      - �- قَالَ أَبو أُمامةَ فَاتبع الرجلُ رسولَ اللَِّه         - �-نِبى اللَِّه   
 فَقَـالَ يـا     - �- الرجلُ رسولَ اللَِّه      أَنظُر ما يرد علَى الرجِل فَلَِحق      - �-رسولَ اللَِّه   

                                                 
  )٢٩٣٨) (٣٧٨ / ٧ (-وشرح مشكل اآلثار ) ٥٩٧٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ١٦
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 ٤٧

        لَىع ها فَأَِقمدح تبى أَصولَ اللَِّه ِإنسةَ  -رامو أُمولُ اللَّـِه  - قَالَ أَبسر فَقَالَ لَه -� - » 
قَالَ بلَى يا رسـولَ     .»أَرأَيت ِحني خرجت ِمن بيِتك أَلَيس قَد توضأْت فَأَحسنت الْوضوَء           

 .فَقَالَ نعم يا رسولَ اللَِّه.»ثُم شِهدت الصالَةَ معنا « قَالَ .اللَِّه
 ١٨.» ذَنبك - أَو قَالَ -فَِإنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك حدك  « - �-قَالَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَِّه 

تركْت ِفي الْمسِجِد رجلًا يفَسر الْقُـرآنَ       :ى عبِد اللَِّه رجلٌ فَقَالَ    جاَء ِإلَ :قَالَ،وعن مسروقٍ 
يـأِْتي النـاس يـوم الِْقيامـِة        :يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن مِبٍني قَـالَ      :ِبرأِْيِه يفَسر هِذِه الْآيةَ   

من عِلم ِعلْما فَلْيقُلْ    :فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،خذَهم ِمنه كَهيئَِة الزكَامِ   فَيأْخذُ ِبأَنفَاِسِهم حتى يأْ   ،دخانٌ
اللَّـه  :فَِإنَّ ِمن ِفقِْه الرجِل أَنْ يقُولَ ِلما لَا ِعلْـم لَـه ِبـهِ        ،اللَّه أَعلَم :ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْ   ،ِبِه

لَمذَا  ،أَعا كَانَ همأَ،ِإن       ِبيلَى النع تصعتا اسا لَمشيكَِسـِني      " ،�نَّ قُر ِبِسـِنني ِهملَيا ععد
  فوسي"،  دهجطٌ وقَح مهابـا           ،فَأَصهنيبو ـهنيى براِء فَيمِإلَى الس ظُرنلُ يجلَ الرعى جتح

يا رسـولَ اللَّـِه     :رجلٌ فَقَالَ  �فَأَتى النِبي   ،كَلُوا الِْعظَام وحتى أَ ،كَهيئَِة الدخاِن ِمن الْجهدِ   
  رضِلم ِفِر اللَّهغتلَكُوا  ،اسه قَد مهِريٌء    " :فَقَالَ،فَِإنلَج كِإن رضقَالَ" ِلم:  ملَه ا اللَّهعلَ ،فَدزفَأَن
سـورة  ) ١٥(}  قَِليلًـا ِإنكُـم عاِئـدونَ      ِإنـا كَاِشـفُو الْعـذَابِ     {:اللَّه عـز وجـلَّ    

فَأَنزلَ اللَّـه   :قَالَ،عادوا ِإلَى ما كَانوا علَيهِ    :قَالَ،فَلَما أَصابتهم الرفَاِهيةُ  ،فَمِطروا:قَالَ،الدخان
لناس هذَا عـذَاب أَِلـيم      يغشى ا ) ١٠( فَارتِقب يوم تأِْتي السماُء ِبدخاٍن مِبٍني        :عز وجلَّ 

أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاَءهم رسـولٌ       ) ١٢(ربنا اكِْشف عنا الْعذَاب ِإنا مؤِمنونَ       ) ١١(
  ِبني١٣(م  (       ٌوننجم لَّمعقَالُوا مو هنا علَّووت ثُم)١٤ (      ـذَاِب قَِليلًـا ِإنا كَاِشفُو الْعِإن  كُـم

] ١٥ - ١٠:الـدخان ) [١٦(يوم نبِطش الْبطْشةَ الْكُبرى ِإنـا منتِقمـونَ       ) ١٥(عاِئدونَ  
 ١٩"يعِني يوم بدٍر :قَالَ

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،�عن أَِبيِه ؛جاَء ماِعز بن ماِلٍك ِإلَى النِبي         ،وعن سلَيمانَ بِن بريدةَ   
يا :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بِعيدٍ  :قَالَ،ارِجع فَاستغِفِر اَهللا وتب ِإلَيهِ    ،ويحك:فَقَالَ،طَهرِني،اِهللا

                                                 
  )٧١٨٣( - املكرت -صحيح مسلم - ١٨

أصبت حدا أي أصبت ذنبا يوجـب علـي         : ما أمر به اهللا تعاىل من العقاب ملن أذنب ذنبا ، ومعىن قوله              : احلد  : حدا
 .حدا
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فَرجـع  :قَالَ،ارِجع فَاستغِفِر اَهللا وتب ِإلَيهِ    ،ويحك:�فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،طَهرِني،رسولَ اهللاِ 
حتى ِإذَا كَانـِت    ،ِمثْلَ ذَِلـك   �فَقَالَ النِبي   ،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،غَير بِعيدٍ 

أَِبِه جنونٌ ؟   :�فَسأَلَ رسولُ اِهللا    ،ِمن الزنا :ِفيم أُطَهرك ؟ فَقَالَ   :�قَالَ لَه رسولُ اِهللا     ،الراِبعةُ
  سلَي هأَن ِبرونٍ فَأُخنجفَقَالَ، ِبم:     هكَهنتلٌ فَاسجر ا ؟ فَقَامرمخ ِربأَش،      ِريـح ـهِمن ِجدي فَلَم

فَكَـانَ النـاس ِفيـِه      ،فَأَمر ِبـِه فَرِجم   ،نعم:أَزنيت ؟ فَقَالَ  :�فَقَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،خمٍر
ما توبةٌ أَفْضلَ ِمن توبـِة      :وقَاِئلٌ يقُولُ ،د أَحاطَت ِبِه خِطيئَته   لَقَ،لَقَد هلَك :قَاِئلٌ يقُولُ ،ِفرقَتيِن
فَلَِبثُوا ِبـذَِلك   :قَالَ،اقْتلِْني ِبالِْحجارةِ :ثُم قَالَ ،فَوضع يده ِفي يِدهِ   ،�أَنه جاَء ِإلَى النِبي     ،ماِعٍز

استغِفروا ِلماِعِز  :فَقَالَ،ثُم جلَس ،فَسلَّم،وهم جلُوس  �سولُ اِهللا   ثُم جاَء ر  ،أَو ثَالَثَةً ،يوميِن
لَقَد تاب توبةً لَـو     :�فَقَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،غَفَر اُهللا ِلماِعِز بِن ماِلكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،ابِن ماِلكٍ 

مهتِسعٍة لَوأُم نيب تقُِسم. 
ارِجِعي ،ويحِك: فَقَالَ،طَهرِني،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَت،ِمن اَألزدِ ، جاَءته امرأَةٌ ِمن غَاِمدٍ    ثُم:قَالَ

أَراك تِريـد أَنْ ترددِنـي كَمـا رددت مـاِعز بـن             :فَقَالَت،فَاستغِفِري اَهللا وتوِبي ِإلَيـهِ    
حتـى  :فَقَالَ لَها ،نعم: آنِت ؟ قَالَت  :فَقَالَ،ِإنها حبلَى ِمن الزنا   :قَالَتوما ذَاِك ؟    :قَالَ،ماِلٍك

فَـأَتى النِبـي    :قَالَ،حتى وضـعت  ،فَكَفَلَها رجلٌ ِمن اَألنصـارِ    :قَالَ،تضِعي ما ِفي بطِْنكِ   
لَيس لَـه مـن     ، نرجمها وندع ولَدها صـِغريا     ِإذًا الَ :فَقَالَ،قَد وضعِت الْغاِمِديةُ  :فَقَالَ،�

هِضعراِر،يصاَألن لٌ ِمنجر اِهللا:فَقَالَ،فَقَام ِبيا ني هاعضر ا:قَالَ،ِإلَيهمج٢٠."فَر 
ا أَنْ تكُـونَ    خِشـين ،فَقَام فَِزعا ،�كَسفَِت الشمس زمن رسوِل اِهللا      :قَالَ،وعن أَِبي موسى  

وسجوٍد ما رأَيته يفْعـلُ ِفـي       ،وركُوٍع،فَقَام فَصلَّى ِبأَطْوِل ِقيامٍ   ،حتى أَتى الْمسِجد  ،الساعةُ
لَِكن و،ِإنَّ هِذِه اآلياِت الَِّتي يرِسلُ اللَّه الَ تكُونُ ِلموِت أَحٍد والَ ِلحياِتـهِ         :ثُم قَالَ ،صالٍَة قَطُّ 

 هادــا ِعب ِبه فــو خا يــلُه ــه يرِس ــيئًا ،اللَّ ــا ش هِمن مــت أَيــِإذَا ر ــى ،فَ فَافْزعوا ِإلَ
 ٢١.واسِتغفَاِرِه،ودعاِئِه،ِذكِْرِه

                                                 
 .بطن من جهينة:  غامد- شم ريح فمه: استنكه -) ٤٥٢٧ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢٠
 )٢٨٣٦) (٧٧ / ٧ (- وصحيح ابن حبان  )٢١٥٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٢١
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ِإنَّ :وقَالَوقَد شق بصره فَأَغْمضه     ،علَى أَِبي سلَمةَ   �دخلَ رسولُ اِهللا    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
  ِإذَا قُِبض وحالر، رصالْب هِبعِلهِ   ،تأَه ِمن اسن احرٍ     :فَقَالَ،فَصيِإالَّ ِبخ فُِسكُملَى أَنوا ععدفَِإنَّ ،الَ ت

تـه ِفـي    وارفَع درج ،اللَّهم اغِْفر َألِبـي سـلَمةَ     :ثُم قَالَ ،الْمالَِئكَةَ تؤمن علَى ما تقُولُونَ    
ِبنيقَرالْم،    اِبِرينِقِبِه ِفي الْغِفي ع لُفْهاخو،     الَِمنيالْع با را يلَنو لَه اغِْفرِفـي     ،و لَه حافْس ماللَّه

 ٢٢.ونور لَه ِفيِه،قَبِرِه
اللَّهـم أَنـت    :نْ يقُولَ الْعبد  سيد اِالسِتغفَاِر أَ  :�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن شداِد بِن أَوسٍ   

أَبوُء لَـك   ،وأَنا علَى عهِدك ووعِدك ما اسـتطَعت      ،خلَقْتِني وأَنا عبدك  ،الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت   ،ربي
قَالَها بعـدما يصـِبح    ،فَِإنْ.نتِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ أَ     ،فَاغِْفر ِلي ،وأَبوُء لَك ِبذَنِبي  ،ِبالنعمِة

   اتم ا ثُما ِبهوِقنةِ   ،منِل الْجأَه ِإنْ،كَانَ ِمنا    ،وا ِبهوِقنِسي مما يمدعا بـِل     ،قَالَهأَه كَانَ ِمـن
 ٢٣.الْجنِة

ِبدابٍة ِليركَبها فَلَما وضـع      وأُِتى   - رضى اهللا عنه     -وعن عِلى بِن رِبيعةَ قَالَ شِهدت عِليا        
سبحانَ { ِرجلَه ِفى الركَاِب قَالَ ِبسِم اللَِّه فَلَما استوى علَى ظَهِرها قَالَ الْحمد ِللَِّه ثُم قَالَ                

       قِْرِننيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخقَالَ ا  ،سورة الزخرف ) ١٣(} الَِّذي س ِللَّهِ ثُم دمثَـالَثَ  .لْح
ثَالَثَ مراٍت ثُم قَالَ سبحانك ِإنى ظَلَمت نفِْسى فَاغِْفر ِلى فَِإنه الَ            .ثُم قَالَ اللَّه أَكْبر   .مراٍت

   تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغٍء          .يىش أَى ِمن ِمِننيؤالْم ا أَِمريفَِقيلَ ي ِحكض ثُم   تأَيقَالَ ر ِحكْتض
  ِبىقَالَ               - �-الن ِحكْتٍء ضىش أَى ولَ اللَِّه ِمنسا ري فَقُلْت ِحكض ثُم لْتا فَعلَ كَمفَع 

 ٢٤.»ى ِإنَّ ربك يعجب ِمن عبِدِه ِإذَا قَالَ اغِْفر ِلى ذُنوِبى يعلَم أَنه الَ يغِفر الذُّنوب غَيِر« 
اللَّهم اغِْفر  :صلَّى علَى ميٍت فَفَِهمت ِمن صالَِتِه علَيهِ       �رأَيت رسولَ اِهللا    :قَالَ،وعن عوفٍ 

    هنع فاعاِفِه وعو همحارو لَه، لَهزن أَكِْرمو، لَهخدم عسودِ   ،ورالْبالثَّلِْج واِء وِبالْم اغِْسلْهو،قِِّه ون
وأَهالً خيـرا   ،وأَبِدلْه دارا خيرا ِمن داِرهِ    ،ِمن الْخطَايا كَما نقَّيت الثَّوب اَألبيض ِمن الدنسِ       

   ٢٥.وِقِه عذَاب الْقَبِر،ونجِه ِمن الناِر،وزوجا خيرا ِمن زوِجِه وأَدِخلْه الْجنةَ،ِمن أَهِلِه
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صالَةُ الرجِل ِفي جماعٍة تِزيد عن صالَِتِه ِفي بيِتِه         :�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
ثُم ،أَنَّ أَحدكُم ِإذَا توضأَ فَأَحسن الْوضـوءَ    :وذَِلك،وصالَِتِه ِفي سوِقِه ِبضعا وِعشِرين درجةً     

 ى الْمأَتِجدالَةَ   ،سِإالَّ الص ِريدالَةُ   ،الَ يِإالَّ الص هزهنـا         ،والَ يِبه لَـه ِفعةً ِإالَّ رطْوطُ خخي لَم
فَِإذَا دخلَ الْمسِجد كَانَ ِفي صالٍَة مـا        ،حتى يدخلَ الْمسِجد  ،وحطَّ ِبها عنه خِطيئَةٌ   ،درجةٌ

والْمالَِئكَةُ يصلُّونَ علَى أَحِدِهم ما دام ِفي مجِلِسِه الَِّذي صـلَّى       ،ي تحِبسه كَانِت الصالَةُ هِ  
  ٢٦.ما لَم يحِدثْ ِفيِه،ما لَم يؤِذ ِفيِه،اللَّهم تب علَيِه،اللَّهم ارحمه،اللَّهم اغِْفر لَه:يقُولُونَ،ِفيِه

   بِن عكِْر بب نوع  ِنيزاِلكٍ   :قَالَ،ِد اِهللا الْمم نب سا أَنثَندولَ اِهللا    :قَالَ،حسر تِمعقُول �سي :
 قَالَ اللَّه:  مآد نا ابِني   ،يتوجرِني وتوعا دم كاِلي    ،ِإنالَ أُبو ا كَانَ ِفيكلَى مع لَك تـا  ،غَفَري
 مآد ناب،  كوبذُن تلَغب اءِ  لَومانَ السنِني ، عتفَرغتاس اِلي   ،ثُمالَ أُبو لَك تغَفَر،  مآد نا ابي، كِإن

  ٢٧.َألتيتك ِبقُراِبها مغِفرةً،ثُم لَِقيتِني الَ تشِرك ِبي شيئًا،لَو أَتيتِني ِبقُراِب اَألرِض خطَايا
الْمِدينةَ نزلَ ِفي علِْو     �لَما قَِدم رسولُ اِهللا     :قَالَ،ثَنا أَنس بن ماِلكٍ   حد:قَالَ،وعن أَِبي التياحِ  

    قَالُ لَهي يِة ِفي حِدينفٍ   :الْموِن عِرو بمو عنولُ اِهللا    ،بسر لَةً    �فَأَقَامةَ لَيرشع عبأَر ِفيِهم، ثُم
    ِني النلَِإ بلَ ِإلَى مساِرأَرج،  موفَهيس قَلِِّدينتوا ماؤفَج، سـوِل اِهللا   :قَالَ أَنسِإلَى ر ظُري أَنفَكَأَن

فَكَـانَ  ،و ملَأُ بِني النجاِر حولَه حتى أَلْقَى ِبِفناِء أَِبي أَيوب         ،وأَبو بكٍْر ِردفُه  ،علَى راِحلَِتهِ  �
ثُم ِإنه أَمـر ِبِبنـاِء      ،ويصلِّي ِفي مراِبِض الْغنمِ   ،ثُ أَدركَته الصالَةُ  يصلِّي حي  �رسولُ اِهللا   

ثَاِمنوِني ِبحاِئِطكُم هذَا ؟    ،يا بِني النجارِ  :فَقَالَ،فَأَرسلَ ِإلَى ملَِإ بِني النجاِر فَجاؤوا     ،الْمسِجِد
كَانت :فَكَانَ ِفيِه ما أَقُولُ لَكُم    : قَالَ أَنس  -ما هو ِإالَّ ِإلَى اِهللا      ،ثَمنهواللَِّه الَ نطْلُب    ،الَ:قَالُوا

  ِرِكنيشالْم ورثٌ    ،ِفيِه قُبرحلٌ وخكَانَ ِفيِه نـولُ اِهللا  -وسر رفَأَم �    ـِرِكنيشـوِر الْمِبقُب
تِبشفَن، يوِث فَسرِبالْحِل فَقُ ،وخِبالنوتِجدِ   ،ِطعسلَةَ الْملَ ِقبخوا النعضِه  ،فَويتادلُوا ِعضعجو
وهـم  ،معهم �ورسـولُ اِهللا    ،فَجعلُوا ينقُلُونَ ذَِلك الصخر وهم يرتِجزونَ     :قَالَ،ِحجارةً
 :يقُولُونَ 
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 ٢٨.َألنصاِر والْمهاِجرةْاللَّهم الَ خير ِإالَّ خير اآلِخرةْ فَاغِْفر ِل
وعبيد ،وعلْقَمةُ بن وقَّاصٍ  ،وسِعيد بن املُسيبِ  ،حدثَِني عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،وعِن ابِن ِشهابٍ  

ِحني قَـالَ   ،�وِج النِبي   ز،عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    ،اللَِّه بن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ بِن مسعودٍ       
وبعضهم كَانَ أَوعى ِلحـِديِثها     ،وكُلُّهم حدثَِني طَاِئفَةً ِمن حِديِثها    ،أَهلُ اِإلفِْك ما قَالُوا   :لَها

دثَِني عـن   وقَد وعيت عن كُلِّ رجٍل ِمنهم احلَِديثَ الَِّذي ح        ،وأَثْبت لَه اقِْتصاصا  ،ِمن بعضٍ 
قَالَـت  :قَـالُوا ،وِإنْ كَانَ بعضهم أَوعى لَه ِمن بعضٍ      ،وبعض حِديِثِهم يصدق بعضا   ،عاِئشةَ
فَأَيهن خرج سهمها خرج ِبها     ،ِإذَا أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواِجهِ      �كَانَ رسولُ اللَِّه    :عاِئشةُ

ولُ اللَِّه   رس� هعةُ ،ماِئشع ِمي       :قَالَتها سِفيه جرا فَخاهٍة غَزوا ِفي غَزننيب عفَأَقْر، تجرفَخ
فَِسرنا حتى  ،فَكُنت أُحملُ ِفي هودِجي وأُنزلُ ِفيهِ     ،بعد ما أُنِزلَ اِحلجاب    �مع رسوِل اللَِّه    

  سغَ رقَفَلَ    �ولُ اللَِّه   ِإذَا فَرو ِتِه ِتلْكوغَز ِمن،       ـِة قَـاِفِلنياملَِدين ـا ِمـننونلَـةً   ،دآذَنَ لَي
فَلَما قَضـيت شـأِْني     ،فَمشيت حتى جاوزت اجلَيش   ،فَقُمت ِحني آذَنوا ِبالرِحيلِ   ،ِبالرِحيِل

فَرجعـت  ،ِإذَا ِعقْد ِلي ِمن جزِع ظَفَـاِر قَـِد انقَطَع         فَ،فَلَمست صدِري ،أَقْبلْت ِإلَى رحِلي  
   هاؤِتغِني ابسبِعقِْدي فَح تسمفَالْت،لُوِني     :قَالَتحروا يكَـان طُ الَِّذينهلَ الرأَقْبلُوا  ،ومتفَـاح

وكَانَ النساُء  ،وهم يحِسبونَ أَني ِفيهِ   ،هودِجي فَرحلُوه علَى بِعِريي الَِّذي كُنت أَركَب علَيهِ       
    لْنبهي ِخفَافًا لَم ِإذْ ذَاك،  ماللَّح نهشغي لَمامِ    ،والطَّع لْقَةَ ِمنالع أْكُلْنا يمِإن،   مِكِر القَونتسي فَلَم

     لُوهمحو ـوهفَعر ِج ِحنيدـةً   ،ِخفَّةَ اهلَواِريج ـتكُنو    ـنِديثَـةَ السـلَ   ، حثُوا اجلَمعفَب
فَِجئْت مناِزلَهم ولَيس ِبها ِمـنهم داٍع والَ        ،ووجدت ِعقِْدي بعد ما استمر اجلَيش     ،فَساروا
ِجيبِبهِ    ،م تِزِلي الَِّذي كُننم تمميجِ   ،فَتروِني فَيفِْقديس مهأَن تنظَنو ونَ ِإلَيـا    ،عـا أَننيفَب

وكَانَ صفْوانُ بن املُعطَِّل السلَِمي ثُم الذَّكْواِني ِمـن         ،غَلَبتِني عيِني فَِنمت  ،جاِلسةٌ ِفي منِزِلي  
وكَانَ رآِني قَبلَ   ،آِنيفَرأَى سواد ِإنساٍن ناِئٍم فَعرفَِني ِحني ر      ،فَأَصبح ِعند منِزِلي  ،وراِء اجلَيشِ 

وواللَِّه ما تكَلَّمنـا    ،فَخمرت وجِهي ِبِجلْباِبي  ،فَاستيقَظْت ِباسِترجاِعِه ِحني عرفَِني   ،اِحلجاِب
                                                 

) ٩٧ / ٦ (-وصحيح ابـن حبـان      ) ١٢٠١ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٤٢٨ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٢٨
)٢٣٢٨( 
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 ٥٢

 علَـى   فَوِطئَ،وهوى حتى أَنـاخ راِحلَتـه     ،والَ سِمعت ِمنه كَِلمةً غَير اسِترجاِعهِ     ،ِبكَِلمٍة
فَانطَلَق يقُود ِبي الراِحلَةَ حتى أَتينا اجلَيش موِغِرين ِفـي نحـِر            ،فَقُمت ِإلَيها فَرِكبتها  ،يِدها

 وكَانَ الَِّذي تولَّى ِكبر اِإلفِْك عبد اللَِّه بن أُبـي         ،فَهلَك من هلَك  :قَالَت،الظَِّهريِة وهم نزولٌ  
فَيِقره ويسـتِمعه   ،أُخِبرت أَنه كَانَ يشـاع ويتحـدثُ ِبـِه ِعنـده          :قَالَ عروةُ ،ابن سلُولَ 
وِمسطَح بن  ،لَم يسم ِمن أَهِل اِإلفِْك أَيضا ِإلَّا حسانُ بن ثَاِبتٍ         :وقَالَ عروةُ أَيضا  ،ويستوِشيِه

كَما قَالَ اللَّـه    ،غَير أَنهم عصبةٌ  ،ِفي ناٍس آخِرين الَ ِعلْم ِلي ِبِهم      ،وحمنةُ ِبنت جحشٍ  ،أُثَاثَةَ
كَانت عاِئشةُ تكْره أَنْ    :قَالَ عروةُ ،عبد اللَِّه بن أُبي ابن سلُولَ     :وِإنَّ ِكبر ذَِلك يقَالُ لَه    ،تعالَى

 :ِإنه الَِّذي قَالَ :وتقُولُ،ندها حسانُيسب ِع
 فَِإنَّ أَِبي وواِلده وِعرِضي ِلِعرِض محمٍد ِمنكُم ِوقَاُء

والناس يِفيضونَ ِفي قَوِل أَصحاِب     ،فَاشتكَيت ِحني قَِدمت شهرا   ،فَقَِدمنا املَِدينةَ :قَالَت عاِئشةُ 
 �وهو يِريبِني ِفي وجِعي أَني الَ أَعِرف ِمن رسوِل اللَّـِه            ، أَشعر ِبشيٍء ِمن ذَِلك    الَ،اِإلفِْك

ثُم ،فَيسـلِّم  �ِإنما يدخلُ علَي رسـولُ اللَّـِه   ،اللُّطْف الَِّذي كُنت أَرى ِمنه ِحني أَشتِكي 
حتى خرجـت ِحـني     ،فَذَِلك يِريبِني والَ أَشعر ِبالشر    ،نصِرفثُم ي ،"كَيف ِتيكُم   " :يقُولُ

تقَهاِصعِ     ،نلَ املَنطٍَح ِقبِمس أُم عم تجرا ،فَخنزربتكَانَ ملًـا ِإلَـى        ،وِإلَّا لَي جرخا الَ نكُنو
وأَمرنا أَمر العرِب اُألوِل ِفي البريِة      :قَالَت،با ِمن بيوِتنا  وذَِلك قَبلَ أَنْ نتِخذَ ال كُنف قَِري      ،لَيٍل

فَانطَلَقْـت أَنـا وأُم     :قَالَـت ،وكُنا نتأَذَّى ِبالكُنِف أَنْ نتِخـذَها ِعنـد بيوِتنا        ،ِقبلَ الغاِئطِ 
خالَةُ أَِبي  ،وأُمها ِبنت صخِر بِن عاِمرٍ    ،بِن عبِد منافٍ  وِهي ابنةُ أَِبي رهِم بِن املُطَِّلِب       ،ِمسطٍَح

فَأَقْبلْت أَنا وأُم ِمسطٍَح ِقبلَ بيِتـي       ،وابنها ِمسطَح بن أُثَاثَةَ بِن عباِد بِن املُطَِّلبِ       ،بكٍْر الصديقِ 
ِبئْس ما  :فَقُلْت لَها ،تِعس ِمسطَح :ِمسطٍَح ِفي ِمرِطها فَقَالَت   فَعثَرت أُم   ،ِحني فَرغْنا ِمن شأِْننا   

مـا  :وقُلْت:أَي هنتاه ولَم تسمِعي ما قَالَ ؟ قَالَت       :أَتسبني رجلًا شِهد بدرا ؟ فَقَالَت     ،قُلِْت
فَلَما رجعت ِإلَى بيِتي    ،ددت مرضا علَى مرِضي   فَاز:قَالَت،قَالَ ؟ فَأَخبرتِني ِبقَوِل أَهِل اِإلفْكِ     

أَتأْذَنُ ِلي أَنْ آِتي أَبـوي  :فَقُلْت لَه،"كَيف ِتيكُم " :ثُم قَالَ،فَسلَّم �دخلَ علَي رسولُ اللَِّه  
 ا     :؟ قَالَتِلِهمِقب ِمن راخلَب ِقنيتأَنْ أَس أُِريدو،ولُ اللَِّه     :قَالَتسي ،�فَأَِذنَ ِلي رِلأُم ـا  :فَقُلْتي

اهتأُم،    ؟ قَالَت اسثُ الندحتاذَا يةُ :مينا بكِ ،يلَيِني عوِضيئَةً      ،هأَةٌ قَطُّ ورِت اما كَاناللَِّه لَقَلَّمفَو



 ٥٣

أَولَقَد تحدثَ الناس   ،سبحانَ اللَّهِ :فَقُلْت:قَالَت،هاِإلَّا كَثَّرنَ علَي  ،لَها ضراِئر ،ِعند رجٍل يِحبها  
  ذَا ؟ قَالَتمٍ              :ِبهـوِحـلُ ِبنالَ أَكْتو ـعمقَأُ ِلي درالَ ي تحبى أَصتلَةَ حاللَّي ِتلْك تكَيفَب، ثُم

 أَِبي طَاِلٍب وأُسامةَ بـن زيـٍد ِحـني          عِلي بن  �ودعا رسولُ اللَِّه    :قَالَت،أَصبحت أَبِكي 
 يحثَ الولْبتِلهِ    ،اساِق أَها ِفي ِفرمهِشريتسيا ومأَلُهسي،وِل     :قَالَتسلَى رع ارةُ فَأَشاما أُسفَأَم

والَ نعلَم  ،أَهلَك:فَقَالَ أُسامةُ ، نفِْسهِ وِبالَِّذي يعلَم لَهم ِفي   ،ِبالَِّذي يعلَم ِمن براَءِة أَهِلهِ     �اللَِّه  
وسـِل  ،والنساُء ِسـواها كَِثري   ،لَم يضيِق اللَّه علَيك   ،يا رسولَ اللَّهِ  :وأَما عِلي فَقَالَ  ،ِإلَّا خيرا 

 قْكدصةَ تاجلَاِري،ولُ اللَِّه    :قَالَتسا رعةَ �فَدِريرةُ " :فَقَالَ،بِريرب ٍء     ،أَيـيش ِت ِمنأَيلْ ره
ما رأَيت علَيها أَمرا قَطُّ أَغِْمصه غَير أَنهـا         ،والَِّذي بعثَك ِباحلَق  :قَالَت لَه بِريرةُ  ."يِريبِك ؟   

  نِديثَةُ السةٌ حاِريا   ،جِلهِجِني أَهع نع امنفَ  ،ت اِجنأِْتي الدفَتأْكُلُهت،ولُ اللَّـِه  :قَالَتسر فَقَام� 
       يِن أُبِد اللَِّه ببع ِمن ذَرعتِمِه فَاسوي رِ  ،ِمنبلَى اِملنع وهفَقَالَ،و: "    ـِلِمنياملُس ـرشعا مي، نم

ولَقَـد  ،مت علَى أَهِلي ِإلَّا خيرا    واللَِّه ما علِ  ،يعِذرِني ِمن رجٍل قَد بلَغِني عنه أَذَاه ِفي أَهِلي        
فَقَام سعد بن   :قَالَت."وما يدخلُ علَى أَهِلي ِإلَّا مِعي       ،ذَكَروا رجلًا ما عِلمت علَيِه ِإلَّا خيرا      

نْ كَانَ ِمـن اَألوِس ضـربت   فَِإ،أَنا يا رسولَ اللَِّه أَعِذرك:فَقَالَ،معاٍذ أَخو بِني عبِد اَألشهلِ  
قَهنع،         كرـا أَملْنا فَفَعنترِج أَمراخلَز ا ِمناِننوِإخ ِإنْ كَانَ ِمنو، قَالَـت:      ـلٌ ِمـنجر فَقَـام

 وهو سـيد  ،وهو سـعد بـن عبـادةَ      ،وكَانت أُم حسانَ ِبنت عمِه ِمن فَِخـِذهِ       ،اخلَزرِج
كَـذَبت  :فَقَالَ ِلسـعدٍ  ،ولَِكِن احتملَته احلَِميةُ  ،وكَانَ قَبلَ ذَِلك رجلًا صاِلحا    :قَالَت،اخلَزرِج

   لُهقْتاللَِّه الَ ت رمِلهِ   ،لَعلَى قَتع قِْدرالَ تلَ  ،وقْتأَنْ ي تببا أَحم ِطكهر كَانَ ِمن لَوو.  دـيأُس فَقَام
فَِإنك منـاِفق   ،كَذَبت لَعمر اللَِّه لَنقْتلَنه   :فَقَالَ ِلسعِد بِن عبادةَ   ،وهو ابن عم سعدٍ   ،بن حضيرٍ 

  اِفِقنيِن املُناِدلُ عجت،قَالَت:  ساِن اَألواحلَي ِتلُوا    ،فَثَارقْتوا أَنْ يمى هتح جراخلَزولُ  ،وسراللَِّه و
حتى سـكَتوا   ،يخفِّضـهم  �فَلَـم يـزلْ رسـولُ اللَّـِه         :قَالَـت ،قَاِئم علَى اِملنبرِ   �

كَتسو،مٍ         :قَالَتوِحلُ ِبنالَ أَكْتو عمقَأُ ِلي درالَ ي كُلَّه ِمي ذَِلكوي تكَيفَب، قَالَـت:  حـبأَصو
حتى ِإني لَأَظُن أَنَّ    ،الَ يرقَأُ ِلي دمع والَ أَكْتِحلُ ِبنومٍ      ،ت لَيلَتيِن ويوما  وقَد بكَي ،أَبواي ِعنِدي 

فَاستأْذَنت علَي امرأَةٌ ِمن اَألنصاِر     ،فَبينا أَبواي جاِلساِن ِعنِدي وأَنا أَبِكي     ،البكَاَء فَاِلق كَِبِدي  
علَينـا   �فَبينا نحن علَى ذَِلك دخلَ رسولُ اللَّـِه         :قَالَت،جلَست تبِكي مِعي  فَ،فَأَِذنت لَها 



 ٥٤

  لَسج ثُم لَّمفَس،ا       :قَالَتلَها ِقيلَ قَبذُ ِقيلَ منِدي مِعن ِلسجي لَمى      ،وـوحا الَ يرهلَِبثَ ش قَدو
يا ،أَمـا بعـد   " :ثُم قَـالَ  ،ِحني جلَس  �فَتشهد رسولُ اللَِّه    :قَالَت،ِإلَيِه ِفي شأِْني ِبشيءٍ   

وِإنْ كُنـِت أَلْممـِت     ،فَسيبرئُِك اللَّـه  ،فَِإنْ كُنِت بِريئَةً  ،ِإنه بلَغِني عنِك كَذَا وكَذَا    ،عاِئشةُ
فَلَما :قَالَت،"تاب اللَّه علَيِه    ،لعبد ِإذَا اعترف ثُم تاب    فَِإنَّ ا ،فَاستغِفِري اللَّه وتوِبي ِإلَيهِ   ،ِبذَنٍب

أَِجب رسولَ  :فَقُلْت ِلأَِبي ،مقَالَته قَلَص دمِعي حتى ما أُِحس ِمنه قَطْرةً        �قَضى رسولُ اللَِّه    
أَِجيِبي :فَقُلْت ِلأُمي ،�دِري ما أَقُولُ ِلرسوِل اللَِّه      واللَِّه ما أَ  :فَقَالَ أَِبي :عني ِفيما قَالَ   �اللَِّه  

وأَنـا  :فَقُلْـت ،�واللَِّه ما أَدِري ما أَقُولُ ِلرسوِل اللَِّه        :قَالَت أُمي :ِفيما قَالَ  �رسولَ اللَِّه   
  نِديثَةُ السةٌ حاِريا    :جآِن كَِثريالقُر أُ ِمنالَ أَقْر: ي وِإن  تِلمع ذَا احلَِديثَ    :اللَِّه لَقَده متِمعس لَقَد

ولَِئِن اعترفْت  ،الَ تصدقُوِني ،ِإني بِريئَةٌ :فَلَِئن قُلْت لَكُم  ،حتى استقَر ِفي أَنفُِسكُم وصدقْتم ِبهِ     
فَواللَِّه الَ أَِجد ِلي ولَكُم مثَلًا ِإلَّا أَبا يوسـف          ،دقُنيلَتص،واللَّه يعلَم أَني ِمنه بِريئَةٌ    ،لَكُم ِبأَمرٍ 
فَصبر جِميلٌ واللَّه املُستعانُ علَى ما تِصفُونَ ثُم تحولْـت واضـطَجعت علَـى              :ِحني قَالَ 

ولَِكن واللَِّه ما كُنت أَظُـن أَنَّ       ، مبرِئي ِببراَءِتي  وأَنَّ اللَّه ،واللَّه يعلَم أَني ِحينِئٍذ بِريئَةٌ    ،ِفراِشي
لَشأِْني ِفي نفِْسي كَانَ أَحقَر ِمـن أَنْ يـتكَلَّم اللَّـه ِفـي              ،اللَّه منِزلٌ ِفي شأِْني وحيا يتلَى     

فَواللَِّه ما رام   ،نوِم رؤيا يبرئُِني اللَّه ِبها    ِفي ال  �ولَِكن كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَِّه        ،ِبأَمٍر
فَأَخذَه مـا كَـانَ     ،حتى أُنِزلَ علَيهِ  ،والَ خرج أَحد ِمن أَهِل البيتِ     ،مجِلسه �رسولُ اللَِّه   

وهو ِفي يوٍم شاٍت ِمن ِثقَِل      ،ِق ِمثْلُ اجلُمانِ  حتى ِإنه لَيتحدر ِمنه ِمن العر     ،يأْخذُه ِمن البرحاءِ  
فَكَانت أَولَ كَِلمـٍة    ،وهو يضحك  �فَسري عن رسوِل اللَِّه     :قَالَت،القَوِل الَِّذي أُنِزلَ علَيهِ   

ـ ."أَما اللَّه فَقَد بـرأَِك  ،يا عاِئشةُ" :تكَلَّم ِبها أَنْ قَالَ   قُـوِمي  :فَقَالَـت ِلـي أُمـي   :تقَالَ
ِإنَّ :وأَنزلَ اللَّـه تعـالَى    :قَالَت،فَِإني الَ أَحمد ِإلَّا اللَّه عز وجلَّ      ،واللَِّه الَ أَقُوم ِإلَيهِ   :فَقُلْت،ِإلَيِه

قَالَ أَبو بكْـٍر  ،لَّه هذَا ِفي براَءِتيثُم أَنزلَ ال ،الَِّذين جاُءوا ِباِإلفِْك عصبةٌ ِمنكُم العشر اآلياتِ      
يقدفَقِْرهِ        :الصو هِتِه ِمنابِن أُثَاثَةَ ِلقَرطَِح بلَى ِمسع ِفقنكَانَ يئًا      :ويطٍَح شلَى ِمسع ِفقاللَِّه الَ أُنو

 - ِإلَى قَوِلـِه     - يأْتِل أُولُو الفَضِل ِمنكُم      والَ:فَأَنزلَ اللَّه ،بعد الَِّذي قَالَ ِلعاِئشةَ ما قَالَ     ،أَبدا
 ِحيمر غَفُور،   يقدكٍْر الصو بِلي       :قَالَ أَب اللَّه ِفرغأَنْ ي ي لَأُِحباللَِّه ِإنلَى وطٍَح   ،بِإلَى ِمس عجفَر

وكَانَ رسولُ اللَّـِه    :قَالَت عاِئشةُ ،ِزعها ِمنه أَبدا  واللَِّه الَ أَن  :وقَالَ،النفَقَةَ الَِّتي كَانَ ينِفق علَيهِ    



 ٥٥

يـا  :فَقَالَت."أَو رأَيِت   ،ماذَا عِلمتِ " :فَقَالَ ِلزينب ،سأَلَ زينب ِبنت جحٍش عن أَمِري      �
وِهي الَِّتي كَانت   :قَالَت عاِئشةُ ،واللَِّه ما عِلمت ِإلَّا خيرا    ،رسولَ اللَِّه أَحِمي سمِعي وبصِري    

     ِبياِج النوأَز اِميِني ِمنسعِ   �ترِبالو ا اللَّههمصفَع،قَالَت:     ـاِربحةُ تنما حهتأُخ طَِفقَتو
ثُم " ؤالَِء الرهِط   فَهذَا الَِّذي بلَغِني ِمن حِديِث ه     " :ِفيمن هلَك قَالَ ابن ِشهابٍ    ،فَهلَكَت،لَها

فَوالَّـِذي  ،سبحانَ اللَِّه:واللَِّه ِإنَّ الرجلَ الَِّذي ِقيلَ لَه ما ِقيلَ لَيقُولُ " :قَالَت عاِئشةُ ،قَالَ عروةُ 
  ٢٩"ِل اللَِّه ثُم قُِتلَ بعد ذَِلك ِفي سِبي:قَالَت،نفِْسي ِبيِدِه ما كَشفْت ِمن كَنِف أُنثَى قَطُّ

وظفـار  .والعقد حنو القالدة واجلزع خرز مياين     : عقدي من جزع ظفار   -.أي رجع : قفل
 .قرية باليمن

 .اهلودج مركب من مراكب النساء: هودجي-
 .يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر حلمه وشحمه: مل يهبلن-
 .البلغة: ويقال هلا أيضا،أي القليل:  العلقة-
 .لتعريس الرتول آخر الليل يف السفر لنوم أو استراحةا:  قد عرس-
 .االدالج هو السري آخر الليل:  فادجل-
 .أي شخصه: سواد إنسان-
 .إنا للّه وإنا إليه راجعون: أي بقوله:  باسترجاعه-
 .أي غطيته:  فخمرت وجهي-
 الظهـرية   وحنر.وهي شدة احلر  ،املوغر النازل يف وقت الوغرة    :  موغرين يف حنر الظهرية    -

 .وقت القائلة وشدة احلر
 .أي معظمه:  توىل كربه-
 .أي خيوضون:  يفيضون يف قول أهل اإلفك-
 .أي أفقت من املرض:  نقهت-
 .هي مواضع خارج املدينة كانوا يتربزون فيها: املناصع-

 .وقد يكون من غريه.يف مرطها املرط الكساء من صوف

                                                 
 )١٧٢٥٦) (٥٩٣ / ٢٠ (-أخرجه اجلماعة املسند اجلامع - ٢٩



 ٥٦

 .سقط بوجهه: وقيل،أي هلك: تعس-
كأا نسبت إىل قلة املعرفة مبكايـد       ،يا بلهاء : وقيل،يا امرأة :  معناه يا هذه وقيل    : هنتاه -

 .الناس وشرورهم
 .والوضاءة احلسن.هي اجلميلة احلسنة: وضيئة-
 .أي ال ينقطع:  ال يرقأ-
 .أي ال أنام:  وال أكتحل بنوم-
 .أي أبطأ ولبث ومل يرتل:  استلبث الوحي-
 .أي أعيبها به:  أغمصه-
ومعىن هذا الكالم أنه ليس فيها شي ء        .الشاة اليت تألف البيت وال خترج للمرعى      : جنالدا-

 .إال نومها عن العجني،مما تسألون عنه أصال وال فيها شي ء من غريه
 .والعذير الناصر.وقيل معناه من ينصرين،من يعذرين فيمن آذاين يف أهلي: معناه:  استعذر-
 . ومحلته على اجلهلاستخفته وأغضبته:  اجتهلته احلمية-
 .أي تناهضوا للرتاع والعصبية:  فثار احليان األوس واخلزرج-
 .أي ارتفع وذهب:  قلص الدمع-
 .أي ما فارق:  ما رام-
 .هي الشدة:  الربحاء-
 .حببات اللؤلؤ يف الصفاء واحلسن �شبهت قطرات عرقه .الدر:  اجلمان-
 . �ند النيب تفاخرين وتضاهيين جبماهلا ومكاا ع:  تساميين-
  .أي جعلت تتعصب هلا فتحكي ما يقوله أهل اإلفك:  وطفقت أختها حتارب هلا-

يا رسـولَ   :كَانَ ِإذَا أَمرهم ِبما يِطيقُونَ ِمن الْعمِل يقُولُونَ        �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن عاِئشةَ 
ـ    ،ِإنا لَسنا كَهيئَِتك  ،اِهللا جو زع ِإنَّ اللَّه     لَك غَفَـر لَّ قَـد،      ِبكذَن ِمـن مقَـدـا تـا  ،ممو

رأَخت،ِهِه:قَالَتجِفي و بضالْغ فرعى يتح بضغ٣٠فَي.@@@@

                                                 
  )٢٠ (- املكرت - وصحيح البخارى-٢٤٧٩٣) ٢٤٢٨٩)(٦٩ / ٨ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٣٠



 ٥٧

كَانَ عمـر بـن الْخطَّـاِب ِإذَا أَتـى علَيـِه أَمـداد أَهـِل                :قَالَ،وعن أُسيِر بِن جاِبرٍ    
أَنت أُويس بن عـاِمٍر ؟      :فَقَالَ،م أُويس بن عاِمٍر ؟ حتى أَتى علَى أُويسٍ        أَِفيكُ:سأَلَهم،الْيمِن
ِإالَّ موِضـع   ،فَبرأْت ِمنه ،فَكَانَ ِبك برص  :قَالَ،نعم:ثُم ِمن قَرٍن ؟ قَالَ    ،ِمن مرادٍ :قَالَ،نعم:قَالَ

يأِْتى علَيكُم  :يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،نعم:اِلدةٌ ؟ قَالَ  لَك و :قَالَ،نعم:ِدرهٍم ؟ قَالَ  
ِإالَّ موِضع  ،فَبرأَ ِمنه ،كَانَ ِبِه برص  ،ثُم ِمن قَرنٍ  ،ِمن مرادٍ ،مع أَمداِد أَهِل الْيمنِ   ،أُويس بن عاِمرٍ  

فَـِإِن اسـتطَعت أَنْ يسـتغِفر لَـك         ،لَو أَقْسم علَى اِهللا َألبره    ،هو ِبها بر  ،لَه واِلدةٌ ،ِدرهٍم
أَالَ أَكْتب لَك ِإلَى    :قَالَ،الْكُوفَةَ:أَين تِريد ؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه عمر  ،فَاستغفَر لَه ،فَاستغِفر ِلي ،فَافْعلْ

 .لناِس أَحب ِإلَيأَكُونُ ِفي غَبراِء ا:عاِمِلها ؟ قَالَ
فَسـأَلَه عـن    ،فَوافَق عمر ،حج رجـلٌ ِمـن أَشـراِفِهم      ،فَلَما كَانَ ِمن الْعاِم الْمقِْبلِ    :قَالَ

يأِْتى علَـيكُم   :يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،قَِليلَ الْمتاعِ ،تركْته رثَّ الْبيتِ  :قَالَ،أُويٍس
ِإالَّ موِضع  ،فَبرأَ ِمنه ،كَانَ ِبِه برص  ،ثُم ِمن قَرنٍ  ،ِمن مرادٍ ،مع أَمداِد أَهِل الْيمنِ   ،أُويس بن عاِمرٍ  

 ٍم لَههِدر،   را بِبه وةٌ هاِلدو،    هرلَى اِهللا َألبع مأَقْس فَ     ،لَو لَك ِفرغتسأَنْ ي تطَعتلْفَِإِن اسى ،افْعفَأَت
اسـتغِفر  :قَـالَ ،فَاستغِفر ِلي ،أَنت أَحدثُ عهدا ِبسفٍَر صاِلحٍ    :قَالَ،استغِفر ِلي :فَقَالَ،أُويسا

فَاسـتغفَر  ،نعم:لَِقيت عمر ؟ قَالَ   :قَالَ،فَاستغِفر ِلي ،أَنت أَحدثُ عهدا ِبسفٍَر صاِلحٍ    :قَالَ،ِلى
لَه،اسالن لَه ِهِه،فَفَِطنجلَى وع طَلَقفَان. 

ريةً:قَالَ أُسدرب هتوكَسانٌ،وسِإن آها رةُ ؟ :قَالَ،فَكَانَ كُلَّمدرِذِه الْبٍس هيُألو نأَي ٣١.ِمن 
 بعضهم وجد ِفى نفِْسِه فَقَالَ      فَكَأَنَّ،وعِن ابِن عباٍس قَالَ كَانَ عمر يدِخلُِنى مع أَشياِخ بدرٍ         

            متِلمثُ عيح ِمن هِإن رمفَقَالَ ع اٌء ِمثْلُهنا أَبلَنا ونعذَا مِخلُ هدت ٍم    .ِلموي ا ذَاتعفَد-  لَهخفَأَد 
                                                 

  )٦٦٥٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٣١
 .سالممجع مدد ،وهم األعوان الذين كانوا جييئون لنصر اإل: األمداد :  أمداد 

بقاياه، : غرباء الناس مجع غابر وهو الباقي ، فإن الغابر من األضداد يكون مبعىن الباقي واملاضي،وغرب الليل : غرباء الناس  
فهـو  :أن يكون مع املتأخرين المع املتقدمني املشهورين فأما الذي جا ء يف الروايـة               : وإمنا أراد أويس رضي اهللا عنه       

هم الصـعاليك ،ومنـه قيـل       : ضعفاؤهم ،وأخالهم،ومن التعرف عينه منهم وقيل       : عناه  باملد ، وم  » غرباء الناس «:
بنو غرباء كأم نسبوا إىل األرض والتراب، وإمنا أراد اخلمول واخلفاء ، فإنه أقرب إىل السالمة ، وقد جاء                   : للمحاويج  

دخلت : الزمحة ، تقول    -ني وفتحها    بضم الغ  -والغمار  » غمار الناس  «-يف بعض الروايات ،ومل جيئ يف كتاب مسلم         
 .الزمحة ، واجلمع غمار: يف زمحتهم ، والغمرة : يف غمار الناس ، أي 



 ٥٨

  مهعم-       مهِريِئٍذ ِإالَّ ِليمواِنى يعد هأَن ِئيتا رـالَى         قَالَ. فَمعِل اللَِّه تقُولُونَ ِفى قَوا تِإذَا (  م
     حالْفَتاللَِّه و رصاَء نج (       هِفرغـتسنو اللَّـه دمحا ننأُِمر مهضعفَقَالَ ب،     فُـِتحا ونِصـرِإذَا ن

قَالَ فَما  . يا ابن عباٍس فَقُلْت الَ     وسكَت بعضهم فَلَم يقُلْ شيئًا فَقَالَ ِلى أَكَذَاك تقُولُ        .علَينا
وذَِلك ) ِإذَا جاَء نصر اللَِّه والْفَتح      ( قَالَ  ، أَعلَمه لَه  - � -تقُولُ قُلْت هو أَجلُ رسوِل اللَِّه       

   ِلكةُ أَجالَما      ( عابوكَانَ ت هِإن هِفرغتاسو كبِد رمِبح حبا       . )فَسا ِإالَّ مهِمن لَما أَعم رمفَقَالَ ع
 .٣٢تقُولُ 

    اِعِديٍد السعِن سِل بهس نولُ اِهللا    :قَالَ،وعسالَ        :�قَالَ ر مهِمي فَـِإنِلقَـو اغِْفـر ماللَّه
  ٣٣.يعلَمونَ

وهو يِريد الروم ونصارى الْعرِب     ،بوكغَزوةَ ت  �ثُم غَزا رسولُ اللَِّه     :قَالَ،وعِن ابِن ِشهابٍ   
أَنَّ عبد اللَِّه   ،فَأَخبرِني عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن كَعِب بِن ماِلكٍ         :قَالَ ابن ِشهابٍ  ،ِبالشاِم

عب بن ماِلٍك يحدثُ حِديثَه     سِمعت كَ :قَالَ،ِحني عِمي ،ِمن بِنيهِ ،بن كَعٍب كَانَ قَاِئد كَعبٍ    
لَم أَتخلَّف عن رسوِل    :قَالَ كَعب بن ماِلكٍ   ،ِفي غَزوِة تبوك   �ِحني تخلَّف عن رسوِل اللَِّه      

غَزوِة بـدٍر ولَـم     غَير أَني قَد تخلَّفْت ِفي      ،ِإلَّا ِفي غَزوِة تبوك   ،ِفي غَزوٍة غَزاها قَطُّ    �اللَِّه  
   هنع لَّفخا تدأَح اِتبعولُ اللَِّه     ،يسر جرا خمشٍ    �ِإنيقُر ونَ ِعريِريدونَ يِلمسالْمـى  ،وتح

    ِهمودع نيبو مهنيب اللَّه عمادٍ  ،جِر ِميعلَى غَيـوِل اللَّـِه        ،عسر عم تِهدش لَقَدو� لَـةَ  لَي
وِإنْ كَانت بدر أَذْكَر ِفي     ،وما أُِحب أَنَّ ِلي ِبها مشهد بدرٍ      ،ِحني تواثَقْنا علَى الِْإسلَامِ   ،الْعقَبِة

ِفي غَزوِة تبوك أَني لَم أَكُن       �ِحني تخلَّفْت عن رسوِل اللَِّه      ،وكَانَ ِمن خبِري  ،الناِس ِمنها 
واللَِّه ما جمعت قَبلَها راِحلَتيِن     ،طُّ أَقْوى ولَا أَيسر ِمني ِحني تخلَّفْت عنه ِفي ِتلْك الْغزوةِ          قَ

ِفي حر شِديٍد واستقْبلَ سـفَرا       �فَغزاها رسولُ اللَِّه    ،حتى جمعتهما ِفي ِتلْك الْغزوةِ    ،قَطُّ
ِعيدا بفَازما  ،ا وا كَِثريودلَ عقْبتاسو،     ِوِهمةَ غَزبوا أُهبأَهتِلي مهرأَم ِلِمنيسلَا ِللْمفَج،  مهربفَـأَخ

  ِريدِهِهِم الَِّذي يجوِل اللَِّه     ،ِبوسر عونَ مِلمسالْمو� ـاِفٍظ      ،كَِثريح ابِكت مهعمجلَا يو- 
                                                 

 .أي غضب:  وجد- ) ٤٩٧٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٢
 )٩٧٣) (٢٥٤ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٤٧٧ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٣

       هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ              : قَالَ أَب ، ههجو جا شٍد لَمأُح موقَالَ ي ، هاُء أَنعذَا الدِني هعِبي     : ي مهبِمي ذَنِلقَو اغِْفر ماللَّه
لَمِة لَأَسِفرغِبالْم ما لَهعد لَوِة ، وِفرغاٌء ِللْكُفَّاِر ِبالْمعد هِهي ، الَ أَنجِلو جالش الَةَِمنحقِْت الَ مالْو وا ِفي ذَِلك. 



 ٥٩

ما ،يظُن أَنَّ ذَِلك سيخفَى لَـه     ،فَقَلَّ رجلٌ يِريد أَنْ يتغيب    : قَالَ كَعب  -ِلك الديوانَ   يِريد ِبذَ 
ِتلْك الْغزوةَ ِحني طَابِت الثِّمـار       �وغَزا رسولُ اللَِّه    ،لَم ينِزلْ ِفيِه وحي ِمن اللَِّه عز وجلَّ       

وطَِفقْت أَغْـدو ِلكَـي     ،والْمسِلمونَ معه  �فَتجهز رسولُ اللَِّه    ،ا ِإلَيها أَصعر  فَأَن،والظِّلَالُ
 مهعم زهجئًا   ،أَتيأَقِْض ش لَمو ِجعفِْسي  ،فَأَرأَقُولُ ِفي نو:   لَى ذَِلكع ا قَاِدرأَن، تدِإذَا أَر،  فَلَـم

    ى ِبي حادمتي لْ ذَِلكزي   اِس الِْجدِبالن رمتى اسولُ اللَِّه    ،تسر حبونَ    �فَأَصـِلمسالْما وغَاِدي
هعئًا    ،مياِزي شهج أَقِْض ِمن لَمئًا     ،ويأَقِْض ش لَمو تعجفَر توغَد ى    ،ثُمادمتي لْ ذَِلكزي فَلَم

    زطَ الْغفَارتوا وعرى أَستِبي حو،   مِركَهِحلَ فَأُدتأَنْ أَر تممفَه،  لْتِني فَعتا لَيفَي،   رقَدي لَم ثُم
يحزنِني أَني لَا أَرى ِلي     ،�بعد خروِج رسوِل اللَِّه     ،ِإذَا خرجت ِفي الناسِ   ،فَطَِفقْت،ذَِلك ِلي 

ولَم يـذْكُرِني  ،أَو رجلًا ِممن عذَر اللَّه ِمن الضعفَاِء،لنفَاِقأُسوةً ِإلَّا رجلًا مغموصا علَيِه ِفي ا 
ما فَعلَ كَعب بن ماِلٍك     " وهو جاِلس ِفي الْقَوِم ِبتبوك      :حتى بلَغَ تبوك فَقَالَ    �رسولُ اللَِّه   

فَقَالَ لَه معاذُ بن    ،ِه حبسه برداه والنظَر ِفي ِعطْفَيهِ     قَالَ رجلٌ ِمن بِني سِلمةَ يا رسولَ اللَّ       " ؟  
فَسـكَت رسـولُ اللَّـِه      ،واللَِّه يا رسولَ اللَِّه ما عِلمنا علَيِه ِإلَّـا خيرا         ،ِبئْس ما قُلْت  :جبٍل
كُن أَبا  " :�لُ ِبِه السراب فَقَالَ رسولُ اللَِّه       فَبينما هو علَى ذَِلك رأَى رجلًا مبيضا يزو       ،�

وهو الَِّذي تصدق ِبصـاِع التمـِر ِحـني لَمـزه           ،فَِإذَا هو أَبو خيثَمةَ الْأَنصاِري    " خيثَمةَ  
قَـد توجـه قَاِفلًـا ِمـن         �ِه  فَلَما بلَغِني أَنَّ رسولَ اللَّ    :فَقَالَ كَعب بن ماِلكٍ   ،الْمناِفقُونَ

وكبثِّي ،تِني برضأَقُولُ   ،حو الْكَِذب ذَكَّرأَت فَطَِفقْت:        ِعنيـتأَسا ؟ وِطِه غَدخس ِمن جرأَخ ِبم
زاح عني  ،ماقَد أَظَلَّ قَادِ   �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    :فَلَما ِقيلَ ِلي  ،علَى ذَِلك كُلَّ ِذي رأٍْي ِمن أَهِلي      

 �وصبح رسولُ اللَّـِه     ،فَأَجمعت ِصدقَه ،حتى عرفْت أَني لَن أَنجو ِمنه ِبشيٍء أَبدا       ،الْباِطلُ
لَما فَعـلَ   فَ،ثُم جلَس ِللناسِ  ،بدأَ ِبالْمسِجِد فَركَع ِفيِه ركْعتينِ    ،وكَانَ ِإذَا قَِدم ِمن سفَرٍ    ،قَاِدما

فَقَِبلَ ،وكَانوا ِبضعةً وثَماِنني رجلًا   ،ويحِلفُونَ لَه ،فَطَِفقُوا يعتِذرونَ ِإلَيهِ  ،ذَِلك جاَءه الْمخلَّفُونَ  
حتى ،لَّـهِ ووكَلَ سـراِئرهم ِإلَـى ال     ،وبايعهم واستغفَر لَهم  ،علَاِنيتهم �ِمنهم رسولُ اللَِّه    

بِ    ،ِجئْتضغالْم مسبت مسبت تلَّما سقَالَ ،فَلَم الَ  " :ثُمعت "     نيب تلَسى جتِشي حأَم فَِجئْت
يـا رسـولَ اللَّـِه      :قُلْت:قَالَ" ما خلَّفَك ؟ أَلَم تكُن قَِد ابتعت ظَهرك ؟          " :فَقَالَ ِلي ،يديِه
ولَقَد ،لَرأَيت أَني سأَخرج ِمن سخِطِه ِبعذْرٍ     ،واللَِّه لَو جلَست ِعند غَيِرك ِمن أَهِل الدنيا       ،ِإني
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لَِئن حدثْتك الْيوم حِديثَ كَِذٍب ترضى ِبِه عنـي         ،ولَِكني واللَِّه لَقَد عِلمت   ،أُعِطيت جدلًا 
  وِشكَنِفيهِ          لَي لَيع ِجدٍق تِديثَ ِصدح كثْتدح لَِئنو لَيع ِخطَكسأَنْ ي و ِفيِه   ،اللَّهجي لَأَرِإن
واللَِّه ما كُنت قَطُّ أَقْوى ولَا أَيسر ِمني ِحـني تخلَّفْـت            ،واللَِّه ما كَانَ ِلي عذْر    ،عقْبى اللَّهِ 

كنولُ ا  ،عسذَا " :�للَِّه  قَالَ را هأَم، قدص فَقَد،      ِفيك اللَّه قِْضيى يتح فَقُم "تفَقُم،  ثَـارو
لَقَد عجزت  ،واللَِّه ما عِلمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا      :فَقَالُوا ِلي ،ِرجالٌ ِمن بِني سِلمةَ فَاتبعوِني    

    تذَرتكُونَ اعوِل اللَِّه     ِفي أَنْ لَا تسلَّفُونَ    ،� ِإلَى رخِه الْمِبِه ِإلَي ذَرتا اعِبم،   ككَانَ كَاِفي فَقَد
كبوِل اللَِّه    ،ذَنسر فَارِتغاس� ِإلَـى          :قَالَ،لَك ِجعأَنْ أَر تدى أَرتوِني حبنؤالُوا يا زاللَِّه مفَو

هلْ لَِقـي هـذَا مِعـي ِمـن أَحـٍد ؟            :قَالَ ثُم قُلْت لَهم   ،يفَأُكَذِّب نفْسِ ،�رسوِل اللَِّه   
من هما  :قَالَ قُلْت ،فَِقيلَ لَهما ِمثْلَ ما ِقيلَ لَك     ،قَالَا ِمثْلَ ما قُلْت   ،لَِقيه معك رجلَانِ  ،نعم:قَالُوا

فَذَكَروا ِلي رجلَيِن صاِلحيِن    :قَالَ،بن أُميةَ الْواِقِفي  مرارةُ بن الرِبيعةَ الْعاِمِري وِهلَالُ      :؟ قَالُوا 
 �قَالَ ونهى رسـولُ اللَّـِه       ،فَمضيت ِحني ذَكَروهما ِلي   :قَالَ،ِفيِهما أُسوةٌ ،قَد شِهدا بدرا  

تغيـروا  :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،خلَّف عنه ِمن بيِن من ت   ،أَيها الثَّلَاثَةُ ،الْمسِلِمني عن كَلَاِمنا  
      ضالْأَر فِْسيِلي ِفي ن تكَّرنى تتا حلَن،    ِرفِض الَِّتي أَعِبالْأَر ا ِهيفَم،      لَـى ذَِلـكـا عفَلَِبثْن

وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَوِم     ،ِهما يبِكيانِ فَأَما صاِحباي فَاستكَانا وقَعدا ِفي بيوتِ     ،خمِسني لَيلَةً 
مهلَدأَجو،         دِني أَحكَلِّملَا ياِق ووِفي الْأَس أَطُوفلَاةَ والص دهفَأَش جرأَخ تولَ  ،فَكُنسآِتي رو

هلْ حرك شفَتيِه ِبـرد     :أَقُولُ ِفي نفِْسي  فَ،وهو ِفي مجِلِسِه بعد الصلَاةِ    ،فَأُسلِّم علَيهِ  �اللَِّه  
فَِإذَا أَقْبلْت علَى صلَاِتي نظَـر ِإلَـي وِإذَا         ،أَم لَا ؟ ثُم أُصلِّي قَِريبا ِمنه وأُساِرقُه النظَر        ،السلَاِم

مشـيت حتـى    ،ِمن جفْوِة الْمسِلِمني  حتى ِإذَا طَالَ ذَِلك علَي      ،الْتفَت نحوه أَعرض عني   
فَواللَِّه مـا   ،فَسلَّمت علَيهِ ،وأَحب الناِس ِإلَي  ،وهو ابن عمي  ،تسورت ِجدار حاِئِط أَِبي قَتادةَ    

  لَامالس لَيع در. لَه لْ     :فَقُلْتِباللَِّه ه كدشةَ أَنادا قَتا أَب؟         ي ـولَهسرو اللَّـه ي أُِحبأَن نلَمعت 
فَفَاضـت  ،اللَّه ورسـولُه أَعلَم   :فَقَالَ،فَعدت فَناشدته ،فَسكَت،فَعدت فَناشدته ،فَسكَت:قَالَ

اينيع،تلَّيوتو،  ارالِْجد تروسى تتوِق      ،حِشي ِفي سا أَما أَننيِةفَبِدينِط     ،الْمـبن ِمن ِطيبِإذَا ن
فَطَِفق :قَالَ،من يدلُّ علَى كَعِب بِن ماِلكٍ     :يقُولُ،ِممن قَِدم ِبالطَّعاِم يِبيعه ِبالْمِدينةِ    ،أَهِل الشامِ 

   ِإلَي ونَ لَهِشريي اسلِ      ،النم ا ِمنابِكت ِإلَي فَعاَءِني فَدى جتانَ حا ،ِك غَسكَاِتب تكُنو،  ـهأْتفَقَر
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ولَم يجعلْك اللَّه ِبـداِر هـواٍن ولَـا      ،فَِإنه قَد بلَغنا أَنَّ صاِحبك قَد جفَاك      ،أَما بعد :فَِإذَا ِفيهِ 
ضا ِمن الْبلَاِء فَتياممت ِبها التنور      وهِذِه أَي :ِحني قَرأْتها :قَالَ فَقُلْت ،فَالْحق ِبنا نواِسك  ،مضيعٍة

ِإذَا رسولُ رسـوِل    ،واستلْبثَ الْوحي ،حتى ِإذَا مضت أَربعونَ ِمن الْخمِسني     ،فَسجرتها ِبها 
أُطَلِّقُها أَم ماذَا   :فَقُلْت:قَالَ،كيأْمرك أَنْ تعتِزلَ امرأَت    �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    :فَقَالَ،يأِْتيِني �اللَِّه  

فَقُلْـت  :قَـالَ ،فَأَرسلَ ِإلَى صاِحبي ِبِمثِْل ذَِلك    :قَالَ،فَلَا تقْربنها ،بِل اعتِزلْها ،لَا:أَفْعلُ ؟ قَالَ  
فَجاَءِت امـرأَةُ   :قَالَ،الْأَمِرالْحِقي ِبأَهِلِك فَكُوِني ِعندهم حتى يقِْضي اللَّه ِفي هذَا          :ِلامرأَِتي

يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ ِهلَالَ بن أُميةَ شيخ ضاِئع لَيس لَه           :فَقَالَت لَه ،�ِهلَاِل بِن أُميةَ رسولَ اللَِّه      
اِدم؟ قَالَ     ،خ همدأَنْ أَخ هكْرلْ تِك    ،لَا" :فَهنبقْرلَا ي لَِكنفَقَا" ولَت:هكَـةٌ     ،ِإنرا ِبِه حاللَِّه مو

فَقَالَ ِلي بعض   :قَالَ،ِإلَى يوِمِه هذَا  ،وواللَِّه ما زالَ يبِكي منذُ كَانَ ِمن أَمِرِه ما كَانَ         ،ِإلَى شيءٍ 
ِهلَـاِل بـِن أُميـةَ أَنْ       ِفي امرأَِتك ؟ فَقَد أَِذنَ ِلـامرأَِة         �لَِو استأْذَنت رسولَ اللَِّه     :أَهِلي

همدخقَالَ،ت:ولَ اللَِّه      :فَقُلْتسا رأِْذنُ ِفيهتولُ اللَِّه       ،�لَا أَسسقُولُ راذَا يِريِني مدا يمِإذَا ،�و
سونَ لَيلَةً ِمـن    فَكَملَ لَنا خم  ،فَلَِبثْت ِبذَِلك عشر لَيالٍ   :قَالَ،وأَنا رجلٌ شاب  ،استأْذَنته ِفيها 

علَى ظَهِر بيٍت ِمـن     ،قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجِر صباح خمِسني لَيلَةً       ،ِحني نِهي عن كَلَاِمنا   
 نفِْسـي   قَد ضـاقَت علَـي    ،بيوِتنا فَبينا أَنا جاِلس علَى الْحاِل الَِّتي ذَكَر اللَّه عز وجلَّ ِمنا           

    تبحا رِبم ضالْأَر لَيع اقَتضلَى          ،وقُـولُ ِبـأَعلٍْع يلَى سفَى عاِرٍخ أَوص توص تِمعس
فَـآذَنَ  :قَالَ،فَخررت ساِجدا وعرفْت أَنْ قَد جاَء فَرج      :قَالَ،يا كَعب بن ماِلٍك أَبِشر    :صوِتِه

فَذَهب ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،ِحني صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ، ِبتوبِة اللَِّه علَينا   الناس �رسولُ اللَِّه   
وأَوفَـى  ،وسعى ساٍع ِمـن أَسـلَم ِقبِلي      ،وركَض رجلٌ ِإلَي فَرسا   ،ِقبلَ صاِحبي مبشرونَ  

فَنزعت ،فَلَما جاَءِني الَِّذي سِمعت صوته يبشـرِني     ،الْفَرِسفَكَانَ الصوت أَسرع ِمن     ،الْجبلَ
واسـتعرت ثَـوبيِن    ،واللَِّه مـا أَمِلـك غَيرهمـا يومِئذٍ       ،لَه ثَوبي فَكَسوتهما ِإياه ِبِبشارِتهِ    

يهنئُوِني ِبالتوبـِة   ،يتلَقَّاِني الناس فَوجـا فَوجـا     ،�ِه  فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ اللَّ   ،فَلَِبستهما
جـاِلس ِفـي     �فَِإذَا رسولُ اللَِّه    ،ِلتهِنئْك توبةُ اللَِّه علَيك حتى دخلْت الْمسِجد      :ويقُولُونَ

  اسالن لَهوحِجِد وسِد ا    ،الْميبع نةُ بطَلْح أَِني    فَقَامنهِني وافَحى صتِولُ حرهللَِّه ي،   ا قَاماللَِّه مو
   هرغَي اِجِرينهالْم لٌ ِمنجةَ     ،را ِلطَلْحاهسنلَا ي بقَالَ فَكَانَ كَع. بلَى   :قَالَ كَعع تلَّما سفَلَم
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أَبِشر ِبخيِر يوٍم مر علَيك منـذُ       " :وهو يبرق وجهه ِمن السروِر ويقُولُ     :قَالَ �رسوِل اللَِّه   
   كأُم كتلَدو " ِد اللَِّه فَقَالَ          :قَالَ فَقُلْتِعن ِمن ولَ اللَِّه أَمسا ر؟ ي ِدكِعن ِد   ،لَا" :أَِمنِعن لْ ِمنب

وكُنا نعـِرف  :قَالَ،كَأَنَّ وجهه ِقطْعةُ قَمٍر،ِإذَا سر استنار وجهه،�اللَِّه وكَانَ رسولُ   " اللَِّه  
قَالَ،ذَِلك:    ِه قُلْتيدي نيب تلَسا جـاِلي            :فَلَمم ِمـن ِلعخِتي أَنْ أَنبوت ولَ اللَِّه ِإنَّ ِمنسا ري

    سِإلَى رقَةً ِإلَى اللَِّه ودولُ اللَِّه    ،�وِلِه  صسفَقَالَ ر�: "  اِلكم ضعب ِسكأَم،    لَك ريخ وفَه "
يا رسولَ اللَِّه ِإنَّ اللَّه ِإنما أَنجاِني       :وقُلْت:قَالَ،فَِإني أُمِسك سهِمي الَِّذي ِبخيبر    :فَقُلْت:قَالَ

فَواللَِّه ما عِلمت أَنَّ أَحدا ِمن      :قَالَ،أُحدثَ ِإلَّا ِصدقًا ما بِقيت    وِإنَّ ِمن توبِتي أَنْ لَا      ،ِبالصدِق
ِإلَـى يـوِمي     �منذُ ذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اللَّـِه       ،الْمسِلِمني أَبلَاه اللَّه ِفي ِصدِق الْحِديثِ     

ِإلَـى  ،�ا تعمدت كَِذبةً منذُ قُلْت ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه         واللَِّه م ،أَحسن ِمما أَبلَاِني اللَّه ِبهِ    ،هذَا
لَقَد تاب اللَّـه    :فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   :قَالَ،وِإني لَأَرجو أَنْ يحفَظَِني اللَّه ِفيما بِقي      ،يوِمي هذَا 

ِذين اتبعوه ِفي ساعِة الْعسرِة ِمن بعِد ما كَاد يِزيغُ قُلُوب           علَى النِبي والْمهاِجِرين والْأَنصاِر الَّ    
    ِهملَيع ابت ثُم مهفَِريٍق ِمن،   ِحيمر ُءوفر ِبِهم هِإن،       اقَتى ِإذَا ضتلِّفُوا حخ لَى الثَّلَاثَِة الَِّذينعو

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه       :ت علَيِهم أَنفُسهم حتى بلَغَ    علَيِهِم الْأَرض ِبما رحبت وضاقَ    
  اِدِقنيالص عوا مكُونو، بٍة قَطُّ       :قَالَ كَعمِنع ِمن لَيع اللَّه معا أَناللَِّه مو،     اِني اللَّـهدِإذْ ه دعب

أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبته فَأَهِلك كَما هلَـك    ،�ن ِصدِقي رسولَ اللَِّه     ِم،أَعظَم ِفي نفِْسي  ،ِللِْإسلَاِم
وقَـالَ  .شر مـا قَـالَ ِلأَحـدٍ      ،ِحني أَنزلَ الْوحي  ،ِإنَّ اللَّه قَالَ ِللَِّذين كَذَبوا    ،الَِّذين كَذَبوا 

اللَّه:     مـتقَلَبِإذَا ان ِلفُونَ ِباللَِّه لَكُمحيس     مهنـوا عِرضعِلت ِهمِإلَـي ،   مهـنـوا عِرضفَأَع، مهِإن
سونَ     ،ِرجكِْسبوا يا كَاناًء ِبمزج منهج ماهأْومو،   مهنا عوضرِلت ِلفُونَ لَكُمحا   ،يـوضرفَِإنْ ت
مهنع،      ِم الْفَاِسِقنيِن الْقَوى عضرلَا ي قَ،فَِإنَّ اللَّه بـِر        :الَ كَعأَم ـنا الثَّلَاثَةُ عها أَيلِّفْنا خكُن

فَبايعهم واستغفَر لَهم وأَرجأَ رسولُ     ،ِحني حلَفُوا لَه   �أُولَِئك الَِّذين قَِبلَ ِمنهم رسولُ اللَِّه       
ولَيس ،وعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذين خلِّفُوا   :اللَّه عز وجلَّ  فَِبذَِلك قَالَ   ،أَمرنا حتى قَضى اللَّه ِفيهِ     �اللَِّه  

عمن ،وِإرجـاؤه أَمرنـا  ،وِإنما هو تخِليفُه ِإيانا،تخلُّفَنا عِن الْغزوِ ،الَِّذي ذَكَر اللَّه ِمما خلِّفْنا    
ِه فَقَِبلَ ِمنِإلَي ذَرتاعو لَه لَفح ٣٤"ه 

                                                 
  )٧١٩٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٣٤
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لَم أَزلْ حِريصا علَى أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّاِب عِن الْمـرأَتيِن ِمـن          :وعِن ابِن عباٍس قَالَ    
   ِبياِج النوا     ،�أَزملَه ِن قَالَ اللَّهيا      {اللَّتكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اِهللا فَقَدوبتالتحـرمي [} ِإنْ ت [

 ى حتح       زربٍة فَتاوِبِإد هعم لْتدعلَ ودفَع هعم تججفَح ج،       ِه ِمـنيدلَى يع تكَباَء فَسج ثُم
اللَّتاِن قَـالَ لَهمـا     �يا أَِمري الْمؤِمِنني مِن الْمرأَتاِن ِمن أَزواِج النِبي         :فَقُلْت،اِإلداوٍة فَتوضأَ 

ا      {:اللَّهكُمقُلُوب تغص ا ِإلَى اِهللا فَقَدوبتالتحرمي[} ِإنْ ت[، رمفَقَالَ ع:      ـنـا ابي كا ِمنبجاعو
 :فَقَالَ ،ثُم استقْبلَ عمر الْحِديثَ،وعاِئشةُ،عباٍس ِهي حفْصةُ

         يِني أُماِر ِفي بصاَألن ِلي ِمن ارجا وأَن تي كُنـا          ِإنكُنـِة وِديناِلي الْموع ِمن وهٍد ويِن زةَ ب
ينِزلُ يوما وأَنِزلُ يوما فَِإذَا نزلْت ِجئْته ِبخبِر ذَِلك الْيوِم           �نتناوب النزولَ ِإلَى رسوِل اِهللا      

        و لَ ِمثْلَ ذَِلكلَ فَعزِإذَا نِرِه وغَيِي وحالْو لَى        ِمنا عنا قَِدماَء فَلَمسالن ِلبغٍش نيقُر اِشرعا مكُن
              لَـيع تِخباِر فَصصاِء اَألنِنس ذْنَ ِمنأْخا يناؤِنس فَطَِفق مهاؤِنس مهِلبغت ماِر ِإذَا قَوصاَألن

وِلم تنِكر أَنْ أُراِجعـك فَواللَّـِه ِإنَّ أَزواج         :لَتقَا،فَأَنكَرت أَنْ تراِجعِني  ،امرأَِتي فَراجعتِني 
خاب :فَقُلْت،وِإنَّ ِإحداهن لَتهجره الْيوم حتى اللَّيِل فَأَفْزعِني ذَِلك       ،لَيراِجعنه �رسوِل اِهللا   

   نهِمن لَ ذَِلكفَع ناِبي     ،مِثي لَيع تعمج ثُم     رمِت عةَ ِبنفْصلَى حع لْتخفَد لْتزفَن،  فَقُلْـت
قَد :قُلْت،نعم:قَالَت،وتهجره الْيوم حتى اللَّيلِ    �يا حفْصةُ أَتغِضب ِإحداكُن رسولَ اِهللا       :لَها

فَتهِلِكني ؟ الَ تستنِكِري رسولَ      �ِلِه  ِخبِت وخِسرِت أَفَتأْمِنني أَنْ يغضب اللَّه ِلغضِب رسو       
والَ تراِجِعيِه والَ تهجِريِه وسِليِني ما بدا لَِك والَ يغرنِك أَنْ كَانت جارتـِك ِهـي           ،�اِهللا  

 - يِريد عاِئشةَ - �أَضوأَ وأَحب ِإلَى رسوِل اِهللا 
 رمقَالَ ع: ِحدت قَدِتـِه       وبون مـوي اِريصاِحِبي اَألنلَ صزا فَننوزغلَ ِلتيلُ الْخعنانَ تا أَنَّ غَسثْن

قَد حـدثَ أَمـر     :فَقَالَ،فَرجع ِإلَي عِشيا فَضرب باِبي ضربا شِديدا فَفَِزعت فَخرجت ِإلَيهِ         
ِظيمع،قُلْت:  اَءتأَج وا هانُ مولُ اِهللا        :قَالَ، غَسسر لُ طَلَّقأَطْوو ظَملْ أَعالَ ب� اَءهقَالَ ،ِنس
رمع:كُونَ:قُلْتأَنْ ي وِشكذَا يأَنَّ ه أَظُن تكُن قَد تِسرخةُ وفْصح تابخ. 

                                                                                                                            
-املتهم بالنفاق   : املغموص  -اجلانب  : العطف  -أميل  : أصعر  -أحرق  : سجر  -الفرن  : التنور  -حزىن الشديد   : بثى  

 طأأب: استلبث -الصحراء البعيدة عن العمار واملاء تفاؤال من الفوز بالنجاة منها : املفاز 
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 �فَدخلَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،� اِهللا   فَجمعت علَي ِثياِبي فَصلَّيت صالَةَ الْفَجِر مع رسولِ       :قَالَ
وما يبِكيِك أَلَم أَكُن    :ودخلْت علَى حفْصةَ فَِإذَا ِهي تبِكي قُلْت      :قَالَ.،مشربةً لَه اعتزلَ ِفيها   

 ِفـي هـِذِه     الَ أَدِري هـا هـو ذَا معتـِزلٌ        :قَالَت،�أُحذِّرِك هذَا أَطَلَّقَكُن رسولُ اِهللا      
فَخرجت فَِجئْت الِْمنبر فَِإذَا حولَه رهطٌ يبكُونَ فَجلَست معهم قَِليالً ثُم غَلَبِني ما             ،الْمشربِة

فَدخلَ :قَالَ،استأِْذنْ ِلعمر :فَقُلْت ِلغالٍَم أَسود  ،�أَِجد فَِجئْت الْمشربةَ الَِّتي ِفيها رسولُ اِهللا        
قَد ذَكَرتك لَه فَصمت فَانصـرفْت حتـى        :ثُم خرج ِإلَي فَقَالَ   ،�الْغالَم فَكَلَّم رسولَ اِهللا     

ـ  :جلَست مع الرهِط الَِّذين ِعند الِْمنبِر ثُم غَلَبِني ما أَِجد فَِجئْت فَقُلْت ِللْغالَمِ             مأِْذنْ ِلعتاس ر
  عجر لَ ثُمخوِني             :قَالَ،فَدعـدي ـالَمِرفًا ِإذَا الْغصنم تلَّيا أَنْ وفَلَم تمفَص لَه كتذَكَر قَد

 . �قَد أَِذنَ لَك رسولُ اِهللا :يقُولُ
 أَثَّر ِبجنِبِه متِكئً    فَِإذَا هو مضطَِجع علَى ِرماِل حِصٍري قَد      ،�فَدخلْت علَى رسوِل اِهللا     :قَالَ

يا رسولَ  :ثُم قُلْت وأَنا قَاِئم   ،�علَى ِوسادٍة ِمن أَدٍم حشوها ِليف فَسلَّمت علَى رسوِل اِهللا           
 رسـولَ اِهللا لَـو      يا،اللَّه أَكْبر :فَقُلْت،الَ:اِهللا أَطَلَّقْت ِنساَءك ؟ فَرفَع بصره ِإلَى السماِء وقَالَ        

                مهِلـبغٍم تلَى قَـوا عنةَ قَِدمِدينا الْمنا أَنْ قَِدما فَلَماَءنِنس ِلبغٍش نيقُر اِشرعا مكُنِني وتأَير
أَتنِكـر أَنْ  :لَـت فَقَا،ِنساؤهم فَصِخبت علَي امرأَِتي فَِإذَا ِهي تراِجعِني فَأَنكَرت ذَِلك علَيها  

لَيراِجعنه وتهجره ِإحداهن الْيـوم حتـى اللَّيـِل         ،�أُراِجعك واللَِّه ِإنَّ أَزواج رسوِل اِهللا       
 رسوِل  قُلْت قَد خابت حفْصةُ وخِسرت أَفَتأْمن ِإحداهن أَنْ يغضب اللَّه علَيها ِلغضبِ           :قَالَ
يا رسولَ اِهللا لَـو رأَيتِنـي       :ثُم قُلْت  �فَتبسم رسولُ اِهللا    :فَِإذًا ِهي قَد هلَكَت قَالَ     �اِهللا  

   ةَ فَقُلْتفْصلَى حع لْتخدوِل اِهللا           :وسِإلَى ر بأَحو مسأَو ِك ِهيتارج تِك أَنْ كَاننرغالَ ي
�  ع ةَأُِريدولُ اِهللا    :قَالَ،اِئشسر مسبقَـالَ     �فَت ـرا آخمسبت:      ـهتأَير ِحـني ـتلَسفَج

مسبـٍة        :قَالَ،تبأُه ـرغَي ـرصالْب دـرئًا يـيِفيِه ش تأَيا راللَِّه مِتِه فَويِفي ب ِريصب تعجفَر
الروم قَد ِوسع علَـيِهم     ،ع اللَّه أَنْ يوسع علَى أُمِتك فَِإنَّ فَاِرس       يا رسولَ اِهللا اد   :فَقُلْت،ثَالَثٍَة

ونَ اللَّهدبعالَ ي مها وينطُوا الدأُعو. 
ـ        :وكَانَ متِكئًا ثُم قَالَ    �فَجلَس رسولُ اِهللا    :قَالَ ك أَِفي شك أَنت يا ابن الْخطَّاِب ؟ أُولَِئ

أَستغِفر اللَّه يا رسـولَ اِهللا فَـاعتزلَ        :فَقُلْت:قَالَ،قَوم عجلَت لَهم طَيباتهم ِفي الْحياِة الدنيا      
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ما أَنا ِبداِخٍل علَيِهن شهرا ِمـن       :ِنساَءه ِمن أَجِل ذَِلك الْحِديِث وكَانَ قَالَ       �رسولُ اِهللا   
 موِجدِتِه علَيِهن حتى عاتبه اللَّه فَلَما مضت ِتسع وِعشرونَ لَيلَةً دخلَ علَى عاِئشةَ فَبدأَ               ِشدِة

ا يا رسولَ اِهللا ِإنك قَد أَقْسمت أَنْ الَ تدخلَ علَينا شهرا وِإنا أَصـبحن             :ِبها فَقَالَت لَه عاِئشةِ   
الشهر ِتسع وِعشرونَ لَيلَةً وكَانَ الشهر ِتسعا وِعشِرين        :فَقَالَ،ِفي ِتسٍع وِعشِرين لَيلَةً عدها    

  ٣٥.لَيلَةً
 ِريهِن الزبِ   : قَالَ،وعيسالْم نب ِعيدِني سربأَِبيهِ ،أَخ نا طَاِلٍب الْ    : قَالَ،عأَب ترضا حفَاةُ لَمو

 �فَقَالَ النِبي   ،وعبد اِهللا بن أَِبي أُميةَ بِن الْمِغريةِ      ،فَوجد ِعنده أَبا جهلٍ   ، �جاَءه رسولُ اِهللا    
فَقَـالَ أَبـو   ."قُلْ لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا كَِلمةً أَشهد لَـك ِبهـا ِعنـد اِهللا       ،أَي عم : " ِلأَِبي طَاِلبٍ 

يعِرضـها   �أَترغَب عن ِملَِّة عبِد الْمطَِّلِب ؟ فَلَم يزِل النِبي          : وعبد اِهللا بن أَِبي أُميةَ    ،جهٍل
علَـى ِملَّـِة عبـِد      : حتى قَالَ أَبو طَاِلٍب آِخر مـا كَلَّمهـم        ،ويِعيداِنِه ِبِتلْك الْمقَالَةِ  ،علَيِه

أَما واِهللا ِلأَستغِفرنَّ لَك ما لَم أُنـه        " :�فَقَالَ النِبي   ،لَا ِإلَه ِإلَّا اهللاُ   : وأَبى أَنْ يقُولَ  ،ِبالْمطَِّل
كنلَّ   ،عجو زلَ اُهللا عزوا           { : فَأَنِفرغـتسـوا أَنْ ينآم الَّـِذينو ِبيا كَانَ ِللن٢٨٤[-م[- 

ِإنـك لَـا    { : وأَنزلَ ِفي أَِبي طَاِلبٍ   ،]١١٣: التوبة[} و كَانوا أُوِلي قُربى     ِللْمشِرِكني ولَ 
 .٣٦]٥٦: القصص[} تهِدي من أَحببت ولَِكن اَهللا يهِدي من يشاُء 

 أَبا عاِمٍر    ِمن حنيٍن بعثَ   - � - قَالَ لَما فَرغَ النِبى      - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى موسى    
قَـالَ أَبـو   .فَقُِتلَ دريد وهزم اللَّه أَصـحابه   ،علَى جيٍش ِإلَى أَوطَاٍس فَلَِقى دريد بن الصمةِ       

 رماه جشِمى ِبسـهٍم فَأَثْبتـه ِفـى   ،موسى وبعثَِنى مع أَِبى عاِمٍر فَرِمى أَبو عاِمٍر ِفى ركْبِتهِ         
فَانتهيت ِإلَيِه فَقُلْت يا عم من رماك فَأَشار ِإلَى أَِبى موسى فَقَالَ ذَاك قَاِتِلى الَّـِذى                ،ركْبِتِه
أَالَ ،فَقَصدت لَه فَلَِحقْته فَلَما رآِنى ولَّى فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ لَـه أَالَ تسـتِحى              .رماِنى

                                                 
) ٤٩٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٣٧٦٨ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٦٨ (- املكرت   - صحيح البخارى  - ٣٥
)٤١٨٧( 

أفعل مـن  :  أوضأ-الغرفة العالية : املشربة -مجع إهاب وهو اجللد قبل الدباغ       : األهب  -إناء صغري من جلد     : اإلداوة  
 .الوضاءة وهو بياض الوجه ومجاله

) ٢٨٣ / ٦ (-وشرح مشكل اآلثار     ) ١٤١ (- املكرت   -وصحيح مسلم  ) ١٣٦٠ (- املكرت   - صحيح البخارى  - ٣٦
)٢٤٨٤(  
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تثْبت.           كاِحبص لَ اللَّهاِمٍر قَتَألِبى ع قُلْت ثُم هلْتِف فَقَتيِن ِبالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ قَـالَ  .فَكَف
وقُلْ ، السـالَم - � -قَالَ يا ابن أَِخى أَقِْرِئ النِبى .فَانِزع هذَا السهم فَنزعته فَنزا ِمنه الْماءُ      

  ِلى لَه ِفرغتاسِ    .اسلَى الناِمٍر عو علَفَِنى أَبختاسو،   اتم ا ثُمِسريكَثَ يفَم،   لْتخفَـد تعجفَر
   ِبىلَى النـِرِه               - � -عـِريِر ِبظَهالُ السِرم أَثَّر قَد اشِه ِفرلَيعٍل ومرِريٍر ملَى سِتِه عيِفى ب 

فَدعا ِبماٍء فَتوضأَ ثُم رفَـع      ،وقَالَ قُلْ لَه استغِفر ِلى    ،رته ِبخبِرنا وخبِر أَِبى عاِمرٍ    فَأَخب،وجنبيِه
اللَّهم اجعلْه يوم   « ورأَيت بياض ِإبطَيِه ثُم قَالَ      .»اللَّهم اغِْفر ِلعبيٍد أَِبى عاِمٍر      « يديِه فَقَالَ   

اللَّهم اغِْفر ِلعبِد اللَِّه    « فَقَالَ  .فَقُلْت وِلى فَاستغِفر  .»ِقيامِة فَوق كَِثٍري ِمن خلِْقك ِمن الناِس        الْ
قَالَ أَبو بردةَ ِإحـداهما َألِبـى عـاِمٍر         .»بِن قَيٍس ذَنبه وأَدِخلْه يوم الِْقيامِة مدخالً كَِرميا         

ى ووسى َألِبى مر٣٧اُألخ. 
لَو أَنكُم لَم تكُن لَكُم ذُنوب      «  أَنه قَالَ    - �-وعن أَِبى أَيوب اَألنصاِرى عن رسوِل اللَِّه        

 ما لَههِفرغي وبذُن مٍم لَهِبقَو اَء اللَّهلَج لَكُم ا اللَّههِفرغ٣٨.»ي 
  يرأَِبى ه نولُ اللَِّه      وعسةَ قَالَ قَالَ رفَقَالَ         « - �-ر طُهِفيِه لَغ ِلٍس فَكَثُرجِفى م لَسج نم

                كِفرغتأَس تِإالَّ أَن أَنْ الَ ِإلَه دهأَش ِدكمِبحو ماللَّه كانحبس ِلِسِه ذَِلكجم ِمن قُوملَ أَنْ يقَب
كِإلَي وبأَتِإالَّ .و ِلِسِه ذَِلكجا كَانَ ِفى مم لَه ٣٩.»غُِفر 

سـبحانَ اللَّـِه    :من قَـالَ  :�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن أَِبيهِ ،وعن ناِفِع بِن جبيِر بِن مطِْعمٍ     
فَقَالَها ،غِفرك وأَتوب ِإلَيك  أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت أَست      ،سبحانك اللَّهم وِبحمِدك  ،وِبحمِدِه

ومن قَالَها ِفي مجِلِس لَغٍو كَانت كَفَّارةً لَـه         ،ِفي مجِلِس ِذكٍْر كَانت كَالطَّاِبِع يطْبع علَيهِ      
"٤٠ 

                                                 
  ) ٤٣٢٣ (- املكرت -صحيح البخارى - ٣٧

 أي معمول بالرمال وهي حبال احلصر الـيت         - مبيم مشددة مفتوحة   -: سرير مرمل  - ظهر املاء من جرحه وسال    : نزا  
 .تضفر ا األسرة

  )٧١٤٠ (-رت  املك-صحيح مسلم - ٣٨
 األصوات املختلفة الىت ال تفهم: اللغط - صحيح ) ٣٧٦٢ (- املكرت -سنن الترمذى - ٣٩
 صحيح) ١٩٧٠( املستدرك للحاكم- ٤٠
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ـ      �كَانَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،وعن راِفِع بِن خِديجٍ    أَراد أَنْ يـنهض    ِإذَا اجتمع ِإلَيِه أَصحابه فَ
عِملْـت  ،أَستغِفرك وأَتـوب ِإلَيك   ،أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت     ،سبحانك اللَّهم وِبحمِدك  :قَالَ

هـِذِه  ، اللَّهِ يا رسـولَ  :فَقُلْنا،فَِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ أَنت     ،فَاغِْفر ِلي ،وظَلَمت نفِْسي ،سوًءا
 ٤١"هن كَفَّارةُ الْمجاِلِس ،يا محمد:فَقَالَ ِلي،أَجلْ جاَءِني جبراِئيلُ:كَِلمات أَحدثْتهن ؟ قَالَ

   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نقَالَ،وع:          الْقَي يالْح وِإالَّ ه الَِّذي الَ إلَه اللَّه ِفرغتقَالَ أَس نم  وبأَتو وم
لَه اٍت غُِفررم سمِه خِر،إلَيحِد الْببِه ِمثْلُ زلَيِإنْ كَانَ ع٤٢.و 
من قَالَ أَستغِفر اللَّه الَِّذي الَ إلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب            :قَالَ،وعن عبِد اِهللا بِن مسعودٍ    

 ٤٣.وِإنْ كَانَ فَر ِمن الزحِف،هإلَيِه ثَالثًا غُِفر لَ
أَنَّ ،عن جدي ،سِمعت أَِبي يحدثُ  : قَالَ، �مولَى رسوِل اِهللا    ،وعن ِبلَالَ بن يساِر بِن زيدٍ     

غُِفر لَه وِإنْ كَانَ    ،وأَتوب ِإلَيهِ ،أَستغِفر اَهللا الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو      : من قَالَ : " قَالَ �رسولَ اِهللا   
 ٤٤"فَر ِمن الزحِف 

من لَِزم اِالسِتغفَار جعلَ اللَّه لَـه        « - �-وعِن ابِن عباٍس أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه          
حثُ الَ ييح ِمن قَهزرا وجفَر مكُلِّ ه ِمنا وجرخكُلِّ ِضيٍق م ِمن ِسب٤٥.»ت 

          ـاهأْسارـةُ واِئشع ٍد قَالَ قَالَتمحم نب الْقَاِسم تِمعِعيٍد قَالَ سِن سى بيحي نفَقَـالَ  .وع
فَقَالَت عاِئشـةُ   .»فَأَستغِفر لَِك وأَدعو لَِك     ،ذَاِك لَو كَانَ وأَنا حى     « - � -رسولُ اللَِّه   

اهاثُكِْليال،وِتى    ووم ِحبت كى َألظُنِض         ،لَِّه ِإنعا ِبـبسرعم ِمكوي آِخر لَظَِللْت كَانَ ذَاك لَوو
اِجكوأَز.   ِبىِسلَ ِإلَى أَِبـى             « - � -فَقَالَ النأَنْ أُر تدأَر أَو تممه لَقَد اهأْسارا ولْ أَنب

ثُم قُلْـت يـأْبى اللَّـه ويـدفَع         ، يقُولَ الْقَاِئلُونَ أَو يتمنى الْمتمنونَ     وأَعهد أَنْ ،بكٍْر وابِنهِ 
  .٤٦»أَو يدفَع اللَّه ويأْبى الْمؤِمنونَ ،الْمؤِمنونَ

                                                 
 صحيح) ١٩٧٢( املستدرك للحاكم- ٤١
 صحيح) ٣٠٠٦٠) (٢٩٩ / ١٠ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٤٢
 صحيح) ٣٠٠٦٣) (٣٠٠ / ١٠ (-مصنف ابن أيب شيبة  - ٤٣
 صحيح) ٢٨٦٩) (١١٤٣ / ٣ (-ومعرفة الصحابة أليب نعيم ) ١٥١٩ (- املكرت - أيب داود سنن - ٤٤
 حتقيق أمحد شاكر وصحح إسناده) ٢٢٣٤(أمحد يف املسند  وحسن لغريه) ١٥٢٠ (- املكرت -سنن أيب داود  - ٤٥

  كذلك يف الكاشف  والذهيبصويلح احلديث: ويف سنده احلكم بن مصعب فيه جهالة وقال املنذري يف آخر الترغيب 
  )٥٦٦٦ (- املكرت - صحيح البخارى- ٤٦
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ِنبوا لَذَهب اُهللا ِبكُم    والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَو لَم تذْ     " :�قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ قَالَ   
 ملَه ِفرغونَ اَهللا فَيِفرغتسونَ فَيذِْنبٍم ياَء اُهللا ِبقَولَج٤٧"و  

هلْ لَـك ِفـي     ،يا رسولَ اهللاِ  :فَقَالَ،�أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمٍرو الدوِسي أَتى النِبي        ،وعن جاِبرٍ 
فَأَبى ذَِلك رسـولُ اِهللا     ،ِحصن كَانَ ِلدوٍس ِفي الْجاِهِليةِ    :فَقَالَ: ؟ قَالَ  ِحصٍن حِصينٍة ومنعةٍ  

هاجر ِإلَيِه الطُّفَيـلُ    ،ِإلَى الْمِدينةِ  �فَلَما هاجر النِبي    ،ِللَِّذي ذَخر اللَّه عز وجلَّ ِلَألنصارِ      �
فَأَخـذَ مشـاِقص    ،فَجِزع،فَمِرض،فَاجتووا الْمِدينةَ ، ِمن قَوِمهِ  وهاجر معه رجلٌ  ،بن عمٍرو 

لَه،  هاِجمرا بِبه فَقَطَع،   اتى متح اهدي تبخاِمهِ     ،فَشنٍرو ِفي ممع نلُ بالطُّفَي آهِفـي   ،فَر آهفَر
غَفَر ِلي ِبِهجرِتي ِإلَى نِبيـِه      :ما صنع ِبك ربك ؟ قَالَ     :فَقَالَ لَه ،ورآه مغطِّيا يده  ،هيئٍَة حسنةٍ 

فَقَصـها  :قَالَ،لَن نصِلح ِمنك ما أَفْسدت    :ِقيلَ ِلي :فَما ِلي أَراك مغطِّيا يدك ؟ قَالَ      :قَالَ،�
  ٤٨.فَاغِْفر، وِليديِهاللَّهم:�فَقَالَ رسولُ اِهللا ،�الطُّفَيلُ علَى رسوِل اِهللا 

   الِْغفَاِري أَِبي ذَر نوِل اِهللا    ،وعسر نع� ،      ـلَامـِه السلَيِئيـلَ عرِجب نع،    كـاربِن اِهللا تع
لَـا  يا ِعباِدي ِإني حرمت الظُّلْم علَى نفِْسي وجعلْته بينكُم محِرمـا فَ           : " أَنه قَالَ ،وتعالَى
وأَنا الَّـِذي أَغِْفـر الـذُّنوب ولَـا         ،يا ِعباِدي ِإنكُم الَِّذين تخِطئُونَ ِباللَّيِل والنهارِ      ،تظِْلموا

فَاسـتطِْعموِني  ،يا ِعباِدي كُلُّكُم جـاِئع ِإلَّـا مـن أَطْعمت         ،فَاستغِفروِني أَغِْفر لَكُم  ،أُباِلي
كُمأُطِْعم،      توكَس ناٍر ِإلَّا مع اِدي كُلُّكُما ِعبي، كُموِني أَكْسكْستأَنَّ      ،فَاس ـاِدي لَـوا ِعبي

 كُمآِخرو لَكُمأَو، كُمِجنو كُمسِإنو،            ِمـن ذَِلـك ِزدي لَم كُمٍل ِمنجقَى قَلِْب رلَى أَتوا عكَان
كَانوا علَى أَفْجِر قَلِْب رجٍل     ،وِإنسكُم وِجنكُم ، أَولَكُم وآِخركُم  يا ِعباِدي لَو أَنَّ   ،ملِْكي شيئًا 

وِإنسـكُم  ،يا ِعبـاِدي لَـو أَنَّ أَولَكُـم وآِخركُم        ،ِمنكُم لَم ينقُص ذَِلك ِفي ملِْكي شيئًا      
كُمِجنأَلُوِني    ،واِحٍد فَسِعيٍد ووا ِفي صعمتاج،         قُصـني أَلَ لَما سم كُماٍن ِمنسكُلَّ ِإن تطَيفَأَع

                                                                                                                            
  .أي لئال يقول:  أن يقول-.أي أوصي:  فأعهد-.أي بىن ا مث استعمل يف كل مجاع: عرس بزوجه: معرسا 

  )٧١٤١ (- املكرت -صحيح مسلم - ٤٧
  )٣٢٦ (- املكرت - وصحيح مسلم-١٥٠٤٥) ١٤٩٨٢)(٢٠٣ / ٥ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٤٨

 .أن تستوخم املكان وال يوافقك: فاجتووا ، االجتواء 
 .طويل: وهو سهم له نصل عريض ، وقيل : مشاقص ، مجع مشقص 

 .العقد اليت تكون يف ظاهر األصابع ، وهي رؤوس السالميات: برامجه ، الرباجم 
 .سالت ، باخلاء املعجمة: شخبت ، تشخب 
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يا ِعباِدي  ،ذَِلك ِمن ملِْكي شيئًا ِإلَّا كَما ينقُص الْبحر أَنْ يغمس ِفيِه الِْمخيطُ غَمسةً واِحدةً             
    كُملَيا عفَظُهأَح الُكُممأَع ا ِهيمِإن،  يخ دجو نلَّ    فَمجو زِد اَهللا عمحا فَلْير،    ـرغَي دجو نمو

      هفْسِإلَّا ن نلُومفَلَا ي ِزيزِ    ."ذَِلكِد الْعبع نب ِعيدـذَا        : قَالَ سثَ ِبهـدٍس ِإذَا حيو أُوكَانَ أَبو
 ا لَهظَامِه ِإعيتكْبلَى رثَا عِديِث ج٤٩" .الْح 

وأَكِْثرنَ ،يـا معشـر النسـاِء تصـدقْن       : " قَالَ �أنَّ رسولَ اِهللا    ، بِن عمر  وعن عبِد اهللاِ  
فَارِتغاِر      ،اِلاسِل النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رفَِإن".  نهأَةٌ ِمنرولَ اِهللا ؟ قَالَ      : قَالَِت امسا را يا لَنمو " :

 ننَ اللَّعكِْثرت،تو ِشرينَ الْعكْفُر،           كُنِمـن ِلِذي اللُّب ِديٍن أَغْلَبقٍْل واِت عاِقصن ِمن تأَيا رمو
".ولَ اهللاِ  : قَالَتسا ريِن ؟ قَالَ     ،يالدقِْل وانُ الْعقْصا نمةُ       : " وادـهقْـِل فَشـانُ الْعقْصا نأَم

وتفِْطر ِفـي   ،وتمكُثُ اللَّياِلي مـا تصـلِّي     ،فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ  امرأَتيِن تعِدلُ شهادةَ رجٍل     
 ٥٠"رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الديِن 

ينِزلُ ربنا عز وجلَّ كُـلَّ      « : قَالَ   - �-  وعن أَِبى هريرةَ رِضى اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَِّه          
من يدعوِنى فَأَستِجيب لَه؟ ومـن      :سماِء الدنيا ِحني يبقَى ثُلُثُ اللَّيِل اآلِخر فَيقُولُ       لَيلٍَة ِإلَى   

 لَه ِنى فَأَغِْفرِفرغتسي نم؟ وهِطيأَلُِنى فَأُعس٥١»ي 
ا أَخطَأَ خِطيئَةً نِكـت ِفـي قَلِْبـِه         ِإنَّ الْعبد ِإذَ  :أَنه قَالَ  �عن رسوِل اِهللا    ،وعن أَِبي هريرةَ  

فَِإنْ عاد ِزيد ِفيها حتى تعلُـو    ،فَِإنْ عاد ِزيد ِفيها   ،فَِإنْ هو نزع واستغفَر وتاب صِقلَت     ،نكْتةٌ
ـ          {:فَهو الرانُ الَِّذي ذَكَر اللَّه    ،ِفيِه } انوا يكِْسـبونَ  كَالَّ بلْ رانَ علَـى قُلُـوِبِهم مـا كَ
 ٥٢].:املطففني[

                                                 
  )٦٦٨٦) (٣٠٠ / ٩(-إلميانوشعب ا) ٦٧٣٧ (- املكرت - صحيح مسلم- ٤٩

 .اإلبرة: بكسر امليم، وإسكان اخلاء : املخيط -. هو التراب وحده: وجه األرض، وقيل : الصعيد 
  )٢٩) (١٣٠ / ١ (-وشعب اإلميان ) ٢٥٠ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥٠

: العشري -.هنا كمال العقلالعقل، واملراد  :  اللب -.قوي شديد : التامة، وجيوز أن تكون ذات كالم جزل، أي         : اجلزلة  
 .جحدهن إحسانه إليهن: الزوج، وكفرهن إياه : املعاشر، واملراد به 

 )١٨٠٨ (- املكرت -وصحيح مسلم ) ٦٣٢١ (- املكرت -صحيح البخارى - ٥١
 صحيح) ٩٣٠) (٢١٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢
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وِلـذَراِرى  «  وأَحِسبه قَـالَ     - قَالَ   - استغفَر ِلَألنصاِر    - �-وعن أنس أَنَّ رسولَ اللَِّه      
 ٥٣.»اَألنصاِر وِلمواِلى اَألنصاِر 

ودعا اللَّه عز وجـلَّ     ،سبح وكَبر قَام ِفي الْكَعبِة فَ   ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعِن الْفَضِل بِن عباسٍ   
فَرغتاسو،دجسي لَمو كَعري لَم٥٤.و 

  رمِن عِن ابوِل اِهللا     :قَالَ،وعسِلر دا أَعمبةٍ     �رراِحِد ِمائَةَ مِلِس الْوجِلـي    :ِفي الْم اغِْفر بر
لَيع بتو،والت تأَن كِإنِحيمالر ٥٥.اب 

أَستغِفر اللَّه وأَتوب ِإلَيِه ِمن رسـوِل اِهللا  :ما رأَيت أَحدا أَكْثَر أَنْ يقُولَ:قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
� .٥٦ 

     هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حطَفَى  :قَالَ أَبصالَ ِفي ا �كَانَ الْمعلَّ وج هبر ِفرغتسلَـى  ياِل عوَألح
اهفْنصا وِب مسح،رأَخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر قَدفَاِرِه ،وِتغِالساِن  �وينعم: 

ته اِالسِتغفَار والدوام   فَكَانَ يعلِّم أُم  ،أَحدهما أَنَّ اللَّه جلَّ وعالَ بعثَه معلِّما ِلخلِْقِه قَوالً وِفعالً         
 �أَنه  :والْمعنى الثَّاِني ،ِلما عِلم ِمن مقَارفَِتها الْمآِثم ِفي اَألحاِيِني ِباسِتعماِل اِالسِتغفَارِ        ،علَيِه

 جلَّ وعالَ عصمه ِمـن بـيِن        َألنَّ اللَّه ،كَانَ يستغِفر ِلنفِْسِه عن تقِْصِري الطَّاعاِت الَ الذُّنوبِ       
كَانَ  �وذَاك أَنَّ ِمن خلُِق الْمصطَفَى      ،واستجاب لَه دعاَءه علَى شيطَاِنِه حتى أَسلَم      ،خلِْقِه

اعٍة عن طَاعٍة حتى فَاتته     فَربما شِغلَ ِبطَ  ،ِإذَا أَتى ِبطَاعٍة ِللَِّه عز وجلَّ داوم علَيها ولَم يقْطَعها         
حيثُ كَانَ يقِْسم ِفيِهم    ،عِن الركْعتيِن اللَّتيِن بعد الظُّهِر ِبوفِْد تِميمٍ       �كَما شِغلَ   ،ِإحداهما

ثُم داوم علَيِهما ِفـي  ، الْعصِرفَصالَّهما بعد،ويحِملُهم حتى فَاتته الركْعتاِن اللَّتاِن بعد الظُّهرِ    
   دعا بقِْت ِفيمالْو ذَِلك،   هفَارِتغاِفـِل          �فَكَانَ اسوالن ا ِمنقِْتهو نا عهرٍة أَنْ أَخقِْصِري طَاعِلت

ن ِتلْك الَِّتي كَانَ يواِظـب      ِالشِتغاِلِه ِبِمثِْلها ِمن الطَّاعاِت الَِّتي كَانَ ِفي ذَِلك الْوقِْت أَولَى مِ          
 .كَانَ يستغِفر ِمن ذُنوٍب يرتِكبها �الَ أَنه ،علَيها

                                                 
  )٦٥٧٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥٣
 صحيح) ١٧٩٥)(٥٦٠/  ١ (-) عامل الكتب( مسند أمحد - ٥٤
 صحيح) ٩٢٧) (٢٠٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٥
 صحيح) ٩٢٨) (٢٠٧ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦
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سِمعت رجالً ِمن جهينـةَ يقَـالُ       :سِمعت أَبا بردةَ يقُولُ   :قَالَ،أَخبرِني،وعن عمِرو بِن مرةَ   
لَه:اَألغَر،  اِب النحأَص ِمن  ِبي�،  رمع نثُ ابدحي،     ِبـيالن ِمعس هقُـولُ ،�أَنـا    :يهـا أَيي

اسالن،كُمبوا ِإلَى روبٍة،ترٍم ِمائَةَ موِه كُلَّ يِإلَي وبي أَت٥٧.فَِإن  
     هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب:  لُهقَو�:   ِريدي كُمبوا ِإلَى روبِبهِ ت : كُمبوا رِفرغتاس.  كَـذَِلكو

لُهةٍ      :قَورٍم ِمائَةَ موِه كُلَّ يِإلَي وبي أَتوِل اِهللا     ،فَِإنسر فَارِتغكَانَ اساِت    �وقِْصِريِه ِفي الطَّاعِلت
فَربما ،يرا أَنْ يثِْبته فَيدوم علَيـهِ كَانَ ِمن أَخالَِقِه ِإذَا عِملَ خ     �َألنه  ،الَِّتي وظَّفَها علَى نفِْسهِ   

            رٍر آخيِه ِبخلَيع اِظبوِر الَِّذي كَانَ ييالْخ ذَِلك نقَاِت عِض اَألوعلَ ِفي بغتاِلِه  ،اشِتغِمثْلُ اش
فَلَمـا صـلَّى    ،نَ يصلِّيِهما بعد الظُّهرِ   ِبوفِْد بِني تِميٍم والِْقسمِة ِفيِهم عِن الركْعتيِن اللَّتيِن كَا        

ِللتقِْصِري ِفي خيٍر اشتغلَ عنه ِبخيٍر ثَاٍن علَى حسِب ما           �فَكَانَ اسِتغفَاره   ،الْعصر أَعادهما 
 .وصفْنا

  ِنيزالْم ِن اَألغَرةٌ  ،وعبحص لَه تكَانولُ   :قَالَ،وسلَى قَلِْبي   :�اِهللا  قَالَ رانُ عغلَي هـي  ،ِإنِإنو
 ٥٨.لَأَستغِفر اللَّه كُلَّ يوٍم ِمائَةَ مرٍة
     هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حقَالَ أَب:  لُهلَى قَلِْبي   :�قَوانُ عغلَي هِبهِ ،ِإن ِريدي:     ِمـن بِه الْكَرلَيع ِردي

أَِو اهِتماِمِه ِبما لَم    ،ِبأَمِر اشِتغاِلِه كَانَ ِبطَاعٍة عن طَاعةٍ      �انَ يتفَكَّر ِفيِه    ِضيِق الصدِر ِمما كَ   
عدم ِعلِْمِه ِبمكَّةَ ِبما ِفي سورِة الْبقَرِة ِمن        ،�،كَأَنه كَانَ يعد  ،يعلَم ِمن اَألحكَاِم قَبلَ نزوِلها    

حتى كَانَ يسـتغِفر    ،فَكَانَ يغانُ علَى قَلِْبِه ِلذَِلك    ،نزاِل اِهللا ِإياها ِبالْمِدينِة ذَنبا    اَألحكَاِم قَبلَ إِ  
 . �كَأُمِتِه ،الَ أَنه كَانَ يغانُ علَى قَلِْبِه ِمن ذَنٍب يذِْنبه،اللَّه كُلَّ يوٍم ِمائَةَ مرٍة

وجهـت  :كَانَ ِإذَا ابتدأَ الصالَةَ الْمكْتوبةَ قَالَ     :�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،طَاِلٍبوعن عِلي بِن أَِبي     
               ـِرِكنيشالْم ـا ِمـنـا أَنما وـِلمسِنيفًا مح ضاَألراِت واومالس ِللَِّذي فَطَر ِهيجِإنَّ ،و

وِبذَِلك أُِمرت وأَنا ِمـن     ،الَ شِريك لَه  ، الْعالَِمني ومماِتي ِللَِّه رب  ،ومحياي،ونسِكي،صالَِتي
ِلِمنيسالْم،           ـِدكمِبحو كانحـبس ـتِإالَّ أَن الَ ِإلَه ِلكالْم تأَن مـا     ،اللَّهأَنـي وبر تأَن

كدبفِْسي ،عن تِبي ،ظَلَمِبذَن فْترتاعمِ   ،ووِبي جِلي ذُن افَاغِْفرِإالَّ       ،يع وبالـذُّن ِفـرغالَ ي هِإن

                                                 
 صحيح) ٩٢٩) (٢٠٩ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ٥٧
 صحيح) ٩٣١) (٢١١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨
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تالَقِ  ،أَنِن اَألخسِدِني َألحاهو،    تا ِإالَّ أَنِنهسِديِني َألحها    ،الَ يئَهـيـي سنع ِرفاصالَ ،و
    تا ِإالَّ أَنئَهيي سنع ِرفصي، كيدعسو كيلَب،  كيدِفي ي ريالْخو،هالْمو   تيـده نم ا ،ِديأَن

كِإلَيو ِبك،تالَيعتو كْتاربت،كِإلَي وبأَتو كِفرغت٥٩.أَس 
اسـتغِفر ثَـالَثَ    ،ِإذَا أَراد أَنْ ينصِرف ِمـن الصالَةِ       �كَانَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 

 ٦٠.تباركْت يا ذَا الْجالَِل واِإلكْراِم،وِمنك السالَم،الَماللَّهم أَنت الس:ثُم قَالَ،مراٍت
اللَّهم «  ِإذَا انصرف ِمن صالَِتِه استغفَر ثَالَثًا وقَالَ        - �-وعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه       

قَالَ الْوِليد فَقُلْـت ِلَألوزاِعـى   .»ِل واِإلكْراِم  أَنت السالَم وِمنك السالَم تباركْت ذَا الْجالَ      
اللَّه ِفرغتأَس اللَّه ِفرغتقُولُ أَسقَالَ ت فَارِتغاِالس ف٦١.كَي 

م سبحانك اللَّه :وسجوِدِه،يكِْثر أَنْ يقُولَ ِفي ركُوِعهِ     �كَانَ رسولُ اِهللا    :قَالَت،وعن عاِئشةَ 
ِدكمِبحا ونبآنَ،رلُ الْقُرأَوتِلي ي اغِْفر م٦٢.اللَّه  

سـبحانَ اِهللا   :يكِْثـر قَبـلَ موِتـِه أَنْ يقُـولَ         �كَانَ رسـولُ اِهللا     :قَالَت،وعن عاِئشةَ  
لَم تكُـن   ،ِإنك ِلتكِْثر ِمن دعاءٍ   ،لَ اهللاِ يا رسو :فَقُلْت:قَالَت.وأَتوب ِإلَيهِ ،أَستغِفر اللَّه ،وِبحمِدِه

فَأَمرِني ِإذَا  ،ِإنَّ ربي جلَّ وعالَ أَخبرِني أَنه سيِريِني ِعلْما ِفي أُمِتي         :تدعو ِبِه قَبلَ ذَِلك ؟ قَالَ     
    هحبأَنْ أُس الِْعلْم ذَِلك تأَير،هدمأَحو،هِفرغتأَسو،    هتأَير ي قَدِإنو}    حالْفَتاِهللا و رصاَء نِإذَا ج {

 ٦٣.فَتح مكَّةَ،]النصر[

                                                 
 )١٧٧١) (٦٨ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٨٤٨ (- املكرت -صحيح مسلم - ٥٩

 .قصدت بعباديت للذي فطر السماوات واألرض أي ابتدأ خلقها: وجهت وجهي
وينصـرف  . ويكون يف اخلري والشر   . معناه مائال إىل الدين احلق وهو اإلسالم وأصل احلنف امليل         : قال األكثرون : حنيفا

احلنيف عند العرب   : وقال أبو عبيد  . قاله األزهري وآخرون  . املراد باحلنيف، هنا املستقيم   : إىل ما تقتضيه القرينة، وقيل    
 .أي وجهت وجهي يف حال حنيفييت. وانتصب حنيفا على احلال: من كان على دين إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم

 صحيح) ٢٠٠٣) (٣٤٣ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٦٠
  )١٣٦٢ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦١
) ٢٥٥ / ٥ (-حيح ابن حبـان     و ص ) ١١١٣ (- املكرت   -وصحيح مسلم ) ٨١٧ (- املكرت   -صحيح البخارى  - ٦٢
)١٩٢٩( 

 . فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كانَ تواباً-يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به يف قوله عز وجل: ومعىن قول عائشة
 )٦٤١١) (٣٢٣ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ١١١٦ (- املكرت -صحيح مسلم - ٦٣
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ِإذَا قَام ِمن اللَّيِل يتهجد قَالَ اللَّهم لَـك    �كَانَ النِبى   : وعن طَاووٍس سِمع ابن عباٍس قَالَ     
لَك ملْك السمواِت واَألرِض    ،َألرِض ومن ِفيِهن ولَك الْحمد    الْحمد أَنت قَيم السمواِت وا    

 ِفيِهن نمضِ     ،واَألراِت وومالس ورن تأَن دمالْح لَكو،    قالْح ـتأَن دمالْح لَكو،  كـدعوو
قالْح، قح كِلقَاؤو، قح لُكقَوو،  قـةُ حنالْجو،و  قح ـارالن،  قـونَ حِبيالنو،   ـدمحمو� 
قح، قةُ حاعالسو،  تلَمأَس لَك ماللَّه،   كَّلْتوت كلَيعو تنآم ِبكو،  تبأَن ـكِإلَيو،  ِبـكو

تماصخ، تاكَمح كِإلَيو، ترا أَخمو تما قَدِلى م فَاغِْفر،ررا أَسموتلَنا أَعمو ت،  ـتأَن
رخؤالْم تأَنو مقَدالْم، تِإالَّ أَن الَ ِإلَه-أَو :كرغَي ٦٤.الَ ِإلَه 

  رمِن عِن ابقَالَ،وع:     ِبيالن دا ِعناِلسج تةٍ    �كُنرِمئَةَ م فَرغتاس هتِمعقُـولُ  ،فَسي ثُم:  ـماللَّه
ِلي و اغِْفرلَيع بتِني ومحار،ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن،غَفُور ابوت كِإن ٦٥.أَو 

واللَِّه ِإنى َألستغِفر اللَّه وأَتوب ِإلَيـِه       «  يقُولُ   - � -وقَالَ أَبو هريرةَ سِمعت رسولَ اللَِّه       
ِعنيبس ِمن ِم أَكْثَروةً ِفى الْير٦٦» م 

       ِبىأَنَّ الن اِرىصاَألن وبأَِبى أَي نالَ       «  قَالَ   - � -وعلَةَ وقِْبلُوا الِْقبتساِئطَ فَالَ تالْغ متيِإذَا أَت
راِحيض بِنيت  قَالَ أَبو أَيوب فَقَِدمنا الشأْم فَوجدنا م      .»ولَِكن شرقُوا أَو غَربوا     ،تستدِبروها
 ٦٧.فَننحِرف ونستغِفر اللَّه تعالَى ،ِقبلَ الِْقبلَِة

فَكُنت ِإذَا  ،كُنت قَاِئد أَِبي ِحني ذَهب بصـره      :قَالَ،وعن عبِد الرحمِن بِن كَعِب بِن ماِلكٍ      
      غتاَألذَانَ اس ِمعِة فَسعمبه ِإلَى الْج تجرةَ     خاررِن زب دعةَ أَسامَألِبي أُم فَر، ا لَهعدو، كَثْتفَم

   هِمن ذَِلك عما أَسفِْسي   ،ِحينِفي ن قُلْت ثُم:   زجاللَِّه ِإنَّ ذَا لَعأَذَانَ     ،و ـِمعـا سكُلَّم هعمي أَسِإن
والَ أَسأَلُه عن ذَِلك ِلم هو ؟ فَخرجت ِبِه كَمـا           ،الْجمعِة يستغِفر َألِبي أُمامةَ ويصلِّي علَيهِ     

يـا  :فَقُلْـت لَـه   ،فَلَما سِمع اَألذَانَ استغفَر كَما كَـانَ يفْعلُ       ،كُنت أَخرج ِبِه ِإلَى الْجمعةِ    
اهتةَ     ،أَباررِن زب دعلَى أَسع كالَتص كتأَيمِ ،أَرا س؟ قَالَ      كُلَّم وه ِة ِلمعماَء ِبالْجدالن تع: أَي

                                                 
  )١١٢٠ (- املكرت -صحيح البخارى - ٦٤
 صحيح) ٥٣٥٤)(٣٨١ / ٢ (-) عامل الكتب(  مسند أمحد - ٦٥
  )٦٣٠٧ (- املكرت -  صحيح البخارى- ٦٦
  )٣٩٤ (- املكرت - صحيح البخارى- ٦٧



 ٧٤

ينوِل اِهللا            ،بسِم رقْدلَ مِة قَبعمالَةَ الْجا صلَّى ِبنص نلَ مكَّـةَ   �كَانَ أَوم ِقيـِع   ،ِمنِفي ن
 ٦٨.أَربِعني رجالً:؟ قَالَكَم كُنتم يومِئٍذ :قُلْت،ِفي هزٍم ِمن حرِة بِني بياضةَ،الْخِضماِت
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 صحيح) ١٠٨٢)(١٨٣ / ٢ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٦٨



 ٧٥
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 املبحث األول
  تعريفه

 
  .٦٩طَلَب الْمغِفرِة ِبالْمقَال والِْفعال:اِالسِتغفَار ِفي اللُّغِة

ويراد ِبها التجـاوز عـِن      ،الستر: ِفي األَْصل  والْمغِفرةُ،سؤال الْمغِفرِة كَذَِلك  :وِعند الْفُقَهاءِ 
أَو بعد التقِْريِر   ،ِإما ِبترِك التوِبيِخ والِْعقَاِب رأْسا    :وأَضاف بعضهم ،الذَّنِب وعدم الْمؤاخذَِة ِبهِ   

 .٧٠ِبِه ِفيما بين الْعبِد وربِه 
وما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم ومـا        {:قَال اللَّه تعالَى  .ار ِبمعنى اإلِْسالَمِ  ويأِْتي اِالسِتغفَ 

  سورة األنفال) ٣٣(} كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستغِفرونَ
وسـتأِْتي  ،ر ِبمعنى الدعاِء والتوبةِ   كَذَِلك يأِْتي اِالسِتغفَا  .أَي يسِلمونَ قَالَه مجاِهد وِعكِْرمةُ    

 .ِصلَته ِبهِذِه األَْلْفَاِظ 
وهو دليل حساسية القلب وانتفاض شـعوره بـاإلمث        ،االستغفار هو طلب املغفرة والصفح    

ورغبته يف التوبة واإلقالة من الذنب وعدم املؤاخذة عليه لنيل الرمحة الربانيـة يف الـدنيا                
 .واآلخرة

والثاين العزم على ترك    ،أوهلا الندم على ما مضى    : الستغفار اسم واقع على مخسة معان     إن ا 
والثالث أن تؤدي إىل املخلوقني حقوقهم حىت تلقى اهللا ولـيس عليـك             ،العودة إليه أبدا  

والرابع أن تعِمد إىل اللحم الذي نبت من السحت فتذيبه باألحزان حىت تلِصق اجللد              ،تبعة
واخلامس أن تذيق اجلسم أمل الطاعة كما أذقتـه حـالوة   ،هما حلم جديدبالعظم وينشأ بين 

 .أستغفر اهللا: فعند ذلك تقول،املعصية

                                                 
 ) .غفر ( مفردات الراغب األصفهاين  - ٦٩
 . ط املكتبة اإلسالمية ٢٧٣ - ٢٦٧ / ٧ والفتوحات الربانية  ط السعادة ،٢٠١ / ٥البحر احمليط  - ٧٠



 ٧٦

وبعيون دامعـة   ،واالستغفار ينبغي أن يكون بتذلل وتضرع وانكسار وخضوع وافتقـار         
وينبغي أن يكون معه حرارة     ، وقلوب خاشعة ونفوس إىل رمحة را وصفحه وفضله طامعة        

الصدق يف السؤال والتضـرع يف احلـال والشـعور بـالفقر إىل املغفـرة يف                االبتهال و 
حينما يرتل  ،وباألخص يف األسحار  ،ويستحب أن يكون متواصال بالليل والنهار     .االستقبال

وينادي عباده بنداء لطيـف لنيـل   ،اهللا جل جالله بعظمته وعزته ورمحته إىل السماء الدنيا   
    م وقضاء حاجاةَ    ،ممصاحلهم وغفران زالريرأَِبى ه نـولَ    - رضى اهللا عنه     -فعسأَنَّ ر 

ينِزلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلٍَة ِإلَى السماِء الدنيا ِحني يبقَـى ثُلُـثُ      «  قَالَ   - � -اللَِّه  
» ى فَأُعِطيه من يستغِفرِنى فَأَغِْفر لَه       اللَّيِل اآلِخر يقُولُ من يدعوِنى فَأَستِجيب لَه من يسأَلُنِ        

٧١.  
 :اِالسِتغفَار والتوبةُ

          هانحبِإلَى اللَِّه س وعجا رمها ِمنِركَاِن ِفي أَنَّ كُلتشةُ يبوالتو فَارِتغِركَاِن ِفي   ،اِالستشي كَذَِلك
والتوبةُ سعي ِمن اإلِْنسـاِن     .ِإالَّ أَنَّ اِالسِتغفَار طَلَب ِمن اللَِّه إلِِزالَِتهِ      ،طَلَِب ِإزالَِة ما الَ ينبِغي    

 ٧٢.ِفي ِإزالَِتِه 
وِعند اقِْتراِنِهما يكُونُ اِالسِتغفَار طَلَب     ،وِعند اإلِْطْالَِق يدخل كُلٌّ ِمنهما ِفي مسمى اْآلخرِ       

شر ما مضى والتوبةُ الرجوع وطَلَب ِوقَايِة شر ما يخافُه ِفي الْمستقْبل ِمن سـيئَاِت               ِوقَايِة  
فَخصـِت التوبـةُ    ،والرجوع ِإلَى غَيِرهِ  ،مفَارقَةُ شيءٍ :فَِفي التوبِة أَمراِن الَ بد ِمنهما     ،أَعماِلِه

 ٧٣.وِعند ِإفْراِد أَحِدِهما يتناول كُلٌّ ِمنهما اْآلخر ، واِالسِتغفَار ِبالْمفَارقَِةِبالرجوِع
والتوبةُ ،وِعند الْمعِصيِة يكُونُ اِالسِتغفَار الْمقْرونُ ِبالتوبِة ِعبارةٌ عن طَلَِب الْمغِفرِة ِباللِّسـانِ     

  .٧٤ اإلِْقْالَِع عِن الذَّنِب ِبالْقَلِْب والْجواِرِحِعبارةٌ عِن
 : واالستغفارالدعاُء

                                                 
  )  ١١٤٥(صحيح البخارى - ٧١
 . ط أوىل ٩٩ / ٢٧ ط البهية ، ١٨٢ ، ١٨١ / ١٧الفخر الرازي  - ٧٢
 . ط السنة احملمدية ٣٠٨ / ١ ، ومدارج السالكني ٤٦٠ / ٣مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٧٣
 . املكتب اإلسالمي ٩٠٢ / ٢د شرح ثالثيات مسند أمح - ٧٤



 ٧٧

     فَارِتغاس واِن فَهفْرال الْغؤاٍء ِفيِه سعـا     .٧٥كُل دومماِء ععالـدفَاِر وـِتغاِالس نـيِإالَّ أَنَّ ب
وينفَِرد اِالسِتغفَار ِإنْ كَـانَ ِبالِْفعـل الَ        ،ِفرِةيجتِمعاِن ِفي طَلَِب الْمغ   ،وخصوصا ِمن وجهٍ  

 .كَما ينفَِرد الدعاُء ِإنْ كَانَ ِبطَلَِب غَيِر الْمغِفرِة ،ِبالْقَول
 

 ـــــــــــــ  

                                                 
  .٢٧٣ / ٧الفتوحات الربانية  - ٧٥



 ٧٨

 املبحث الثاين
  الْحكْم التكِْليِفي ِلِالسِتغفَاِر 

 
   فَاِر أَنِتغل ِفي اِالسِه    األَْصِإلَي وبدنم ٧٦ه،  هانحبل اللَِّه سِلقَو. }     غَفُور ِإنَّ اللَّه وا اللَّهِفرغتاسو

  ِحيمبِ  ،)٢٠/ سورة املزمل   (} ردلَى النل عمحةٍ     ،يِصيعِر مغَي كُونُ ِمني قَد هألَِن،  قَد هلَِكن
وقَد ،٧٨وكَاِالسِتغفَاِر ِمن الْمعِصيةِ   � كَاسِتغفَاِر النِبي    ؛٧٧يخرج عِن الندِب ِإلَى الْوجوبِ    

وقَد يخـرج   ،صرح ِبذَِلك الْماِلِكيةُ  ،يخرج ِإلَى الْكَراهِة كَاِالسِتغفَاِر ِللْميِت خلْف الِْجنازةِ      
  ٧٩كَاِالسِتغفَاِر ِللْكُفَّاِر،ِإلَى الْحرمِة

  :ِالسِتغفَار الْمطْلُوبا
الَ الـتلَفُّظُ   ،ويثْبت معناه ِفي الْجنـانِ    ،اِالسِتغفَار الْمطْلُوب هو الَِّذي يِحل عقْدةَ اإلِْصرارِ      

 ِإلَـى    فَِإنـه ذَنـب يحتـاج      - وهو مِصر علَى الْمعِصـيِة       -فَِإنْ كَانَ ِباللِّساِن    ،ِباللِّساِن
والْمستغِفر ِمن الذَّنِب وهو مِقيم     ،كَمن الَ ذَنب لَه   ،التاِئب ِمن الذَّنبِ  :كَما رِوي ،٨٠اسِتغفَاٍر

ويطْلَب ِللْمستغِفِر ِبِلساِنِه أَنْ يكُونَ مالَِحظًـا ِلهـِذِه الْمعـاِني           ،٨١علَيِه كَالْمستهِزِئ ِبربهِ  
ويجاِهد نفْسه علَـى    ،فَِإنْ لَم يتيسر لَه ذَِلك فَيستغِفر ِبِلساِنهِ      ،ِليفُوز ِبنتاِئِج اِالسِتغفَارِ  ،ِجناِنِهِب

اِلكنا هوِر،مسعقُطُ ِبالْمسالَ ي ورسي٨٢فَالْم 

                                                 
 / ٧دار املعارف ، والفتوحات الربانيـة       .  ط   ٧٦٥ / ٤ دار الكتب املصرية ، والشرح الصغري        ٣٩ / ٤القرطيب   - ٧٦

 .يمنية  ط امل٥٦ / ٥ ، وإحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الدين ٩٠٢ / ٢ ، وشرح ثالثيات مسند أمحد ٢٧٢
 ٨ ط احلليب ، وإحتاف السادة املتقني        ٣٩٦ / ٢ ط عبد الرمحن حممد ، والفواكه الدواين         ١٩٩ / ٥الفخر الرازي    - ٧٧
 /٥١١.  
 . ط ليبيا ٣٠٦ / ١منح اجلليل  - ٧٨
 ط دار إحياء الكتب العربية ، واية احملتاج مع حاشـية            ٢٦٠ / ٤ ط بوالق ، والفروق      ٣٠١ / ١ابن عابدين    - ٧٩

  .٣٥٧ / ٢ ط احلليب ، واملغين مع الشرح الكبري ٤٨٤ / ٢الشرباملسي عليها 
 ط املشـهد احلسـيين ،   ١٩٧ ، وتنبيـه الغـافلني ص      ٤٨٥ ،   ٤٦٠ / ٣مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح       - ٨٠

  .٩٠٣ / ٢ ، وشرح ثالثيات مسند أمحد ٢٦٧ / ٧والفتوحات الربانية شرح األذكار النووية 
 ضعيف) ٦٩٢٠(إلميان للبيهقي شعب ا - ٨١
  .٢٦٨ / ٧شرح األذكار  - ٨٢



 ٧٩

اررفَى اإلِْصتِبال،  فَِإِن ان فَارِتغكَانَ اِالسغَفْلَِة الْقَلِْبو عاِن ماِن ،لِّسأْيفَِفيِه ر: 
ِإالَّ أَنَّ  ،وقَولٌ ِللْحنِفيـِة والشـاِفِعيةِ    ،وهو قَول الْماِلِكيـةِ   ،وصفُه ِبأَنه توبةُ الْكَذَّاِبني   :األَْول

 .٨٣ِبأَنه الَ جدوى ِمنه فَقَطْ :ال اْآلخرونَوقَ،الْماِلِكيةَ جعلُوه معِصيةً الَِحقَةً ِبالْكَباِئِر
ألَِنَّ اِالسِتغفَار عن غَفْلَـٍة     ،وقَولٌ ِللْحنِفيِة والشاِفِعيةِ  ،اعِتباره حسنةً وهو قَول الْحناِبلَةِ    :الثَّاِني

نَّ اللِّسانَ ِإذَا أَِلف ِذكْرا يوِشـك أَنْ يأْلَفَـه          ألَِ،خير ِمن الصمِت وِإِن احتاج ِإلَى اسِتغفَارٍ      
  .٨٤وترك الْعمل ِللْخوِف ِمنه ِمن مكَاِيِد الشيطَاِن،الْقَلْب فَيواِفقُه علَيِه

ما انتهى  :وقيل.وهو السحاب ،وبلغت الكثرة عنان السماء   ،ولو عظُمت الذُّنوب  ،االستغفار
سـِمعت  : قَـالَ ،دخلْت علَى أَنِس بِن ماِلكٍ    : قَالَ،فعن أَخشن السدوِسى  ،هاإليه البصر من  
والَِّذى نفْس محمٍد ِبيـِدِه لَـو       ]: قَالَ[والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه أَو     :  يقُولُ -� -رسولَ اللَِّه   

      الس نيا بم اكُمطَايَأل خمى تتح مطَأْتضِ أَخاَألراِء وم،    لَكُم فَرلَغ اللَّه متفَرغتاس الَّـِذى  ،ثُمو
ِبقَوٍم ،عز وجـلَّ ،أَو والَِّذى نفِْسى ِبيِدِه لَو لَـم تخِطئُـوا لَجـاَء اللَّـه     ،نفْس محمٍد ِبيِدهِ  

 ٨٥.فَيغِفر لَهم،ثُم يستغِفرونَ اللَّه،يخِطئُونَ
 .هي وقاية شر الذنوب مع سترها :واملغفرة،طلب املغفرة:الستغفاروا

واسـتغِفروا اَهللا ِإنَّ اَهللا     { :كقوله تعاىل ،فتارةً يؤمر به  ،وقد كثر يف القرآن ذكر االستغفار     
 ِحيمر ِه { :وقوله، )١٩٩:البقرة(} غَفُوروا ِإلَيوبت ثُم كُمبوا رِفرغتأَِن اس٣:هود(} و. (  

 :وقوله ،)١٧:آل عمران(} والْمستغِفِرين ِباَألسحاِر { :كقوله،وتارةً ميدح أهلَه
والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشـةً أَو      { :وقوله، )١٨:الذاريات(} وِباَألسحاِر هم يستغِفرونَ    { 

آل (} ِلـذُنوِبِهم ومـن يغِفـر الـذُّنوب ِإالَّ اُهللا     ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اَهللا فَاسـتغفَروا     
 ) .١٣٥:عمران

                                                 
 ، والفواكـه  ٢٦٨ / ٧ ، والفتوحات الربانيـة     ٦٠٥ ،   ٦٠٤ / ٨إحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الدين         - ٨٣

  .٤٦٠ / ٣ ط احلليب ، ومرقاة املفاتيح ٣٩٦ / ٢الدواين 
 ط املكتبـة  ٨١٠ / ٣ ، ومرقاة املفاتيح ٦٠٧ / ٨املتقني  ، وإحتاف السادة    ٩٠٣ / ٢شرح ثالثيات مسند أمحد      - ٨٤

 . ط دار املعرفة ١٠٤ / ٢ ، واليواقيت واجلواهر شرح بيان عقائد األكابر ٢٩٢ / ٧اإلسالمية ، والفتوحات الربانية 
 صحيح ) ٤٧٩٨(غاية املقصد ىف زوائد املسند - ٨٥



 ٨٠

ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُـم        { :كقوله تعاىل ،وتارةً يذكر أن اهللا يغفر ملن استغفره      
  ) .١١٠:النساء(} يستغِفِر اَهللا يِجِد اَهللا غَفُوراً رِحيماً 

  بذكر التوبة   وكثرياً ما ي حينئٍذ عبارةً عن طلب املغفـرة        ،قرن االستغفار فيكون االستغفار
 .والتوبة عبارة عن اإلقالع عن الذنوب بالقلوب واجلوارح ،باللسان

فقد ،أشـبهه  كما ذكر يف هذا احلـديث ومـا      ،ويرتب عليه املغفرة  ،وتارة يفرد االستغفار  
إنَّ نصوص االستغفار املفردة كلّها مطلقـة       :وقيل،ةإنه أريد به االستغفار املقترن بالتوب     :قيل

من عدم اإلصرار ؛ فإنَّ اهللا وعد فيها املغفـرة ملـن            )) آل عمران   (( تقيد مبا ذكر يف آية      
فتحملُ النصوص املطلقة يف االستغفار كلّها علـى        ،استغفره من ذنوبه ومل يصر على فعله      

فيكون حكمـه   ،طلب منه للمغفرة ودعاٌء ا    ،م اغفر يل  الله:وجمرد قوِل القائل  ،هذا املقيد 
السيما إذا خرج عن قلٍب منكسـٍر       ،فإنْ شاء اهللا أجابه وغفر لصاحبه     ،حكم سائِر الدعاء  

 .بالذنب أو صادف ساعةً من ساعات اإلجابة كاألسحار وأدبار الصلوات 
فَِإنَّ ِللَِّه ساعاٍت لَا يرد ِفيها سـاِئلٌ        ،رب اغِْفر ِلي  :يا بني أَكِْثر ِمن قَولِ    " :قَالَ لُقْمانُ ِلابِنهِ  

"٨٦ 
وعلَى ،أَكِْثروا ِمن اِلاسِتغفَاِر ِفـي بيـوِتكُم      " :يقُولُ،سِمعت الْحسن :قَالَ،وعن أَِبي سِعيدٍ  

اِئِدكُموم، ِقكُمِفي طُرو، اِقكُموِفي أَسو، اِلِسكُمجِفي مـى       أَ،وتونَ مردا تم كُمفَِإن متا كُنمني
 ٨٧"تنِزلُ الْمغِفرةُ 

بينا رجلٌ مستلٍْق ِإذْ نظَر ِإلَى السـماِء وِإلَـى          : " �قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
 ٨٨"اقًا اللَّهم اغِْفر ِلي فَغفَر لَه ِإني لَأَعلَم أَنَّ لَِك ربا وخلَّ:النجوِم فَقَالَ

  ةَ قَالَتاِئشع نعوِل اللَِّه        :وساِرِث ِإلَى رالْح نب ِبيباَء حـولَ    : فَقَـالَ  - � -جسـا ري
 أَتـوب ثُـم   ِإني،يا رسولَ اللَِّه:قَالَ."فَتب ِإلَى اللَِّه يا حِبيب " :قَالَ.ِإني رجلٌ ِمقْراف  ،اللَِّه

                                                 
٨٦ - ِقيهياِن ِللْبالِْإمي بع١١٦٧(  ش( 
 حسن ) ١٥١(توبةُ ِلابِن أَِبي الدنيا ال - ٨٧
 ضعيف ) ١٠٧(حسن الظَّن ِباللَِّه ِلابِن أَِبي الدنيا - ٨٨



 ٨١

ودقَالَ.أَع: "    بفَت تبا أَذْنولَ اللَّهِ  :قَالَ."فَكُلَّمسا روِبي  ،يذُن كْثُرقَالَ،ِإذًا ت: "   راللَِّه أَكْب فْوع
 .٨٩" ِمن ذُنوِبك يا حِبيب بن الْحاِرِث 

يستغِفر " : رجٍل أَذْنب ذَنبا قَالَ    ما ترى ِفي  :فَقَالَ،وعن خالد بن أيب عزة أن عليا أَتاه رجلٌ        
ثُم ،قَـد فَعـلَ   :قَالَ.يستغِفر اللَّه ويتوب ِإلَيهِ   " :قَالَ.ثُم عاد ،قَد فَعلَ :قَالَ" اللَّه ويتوب ِإلَيِه    

ادقَالَ  .ع ": اللَّه ِفرغتسِه    ،يِإلَي وبتي ِفي ا   ،"ثُم ِةفَقَالَ لَهاِبعلَ :لرفَع قَد، ادع ثُم،    ِلـيفَقَـالَ ع
   اللَّه ِضيرهنى    :عتى متقَالَ ،" ح ثُم: "          وطَانُ هيكُونَ الشى يتلُّ حملَا يِه وِإلَي وبتيو اللَّه ِفرغتسي
 ورسح٩٠"الْم 

وِإنه خرج ِإلَى الْبِريِة فَجمع ترابا فَاضـطَجع    ،يئَاِتكَانَ رجلٌ يعملُ الس   " :قَالَ،وعن مورقٍ 
ِإنَّ هذَا ِليعِرف أَنَّ لَه ربا يغِفر ويعـذِّب         :اغِْفر ِلي ذُنوِبي فَقَالَ   ،يا رب :علَيِه مستلِْقيا فَقَالَ  

 لَه فَر٩١"فَغ 
   يمِن سِغيِث بم نا ِإذْ قَالَ      " :لَقَا،وعموي ذْكُرِبيثٌ فَتلٌ خجا رمنيب:    ـماللَّه كانغُفْر ماللَّه

 لَه ِفرفَغ كان٩٢"غُفْر 
      ِبىِن النةَ عريرأَِبى ه نلَّ قَالَ       -�-وعجو زِه عبر نِكى عحا يـا     « : ِفيمبذَن دبع بأَذْن

 ِبى   فَقَالَ اللَّهِلى ذَن اغِْفر م.            بالذَّن ِفرغا يبر أَنَّ لَه ِلما فَعبِدى ذَنبع بالَى أَذْنعتو كاربفَقَالَ ت
فَقَالَ تبارك وتعـالَى عبـِدى      .ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَى رب اغِْفر ِلى ذَنِبى        .ويأْخذُ ِبالذَّنبِ 

ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ أَى رب اغِْفـر        .نبا فَعِلم أَنَّ لَه ربا يغِفر الذَّنب ويأْخذُ ِبالذَّنبِ        أَذْنب ذَ 
نِب فَقَالَ تبارك وتعالَى أَذْنب عبِدى ذَنبا فَعِلم أَنَّ لَه ربا يغِفر الذَّنب ويأْخذُ ِبالذَّ             .ِلى ذَنِبى 

 لَك تغَفَر فَقَد ا ِشئْتلْ مماع٩٣»و. 

                                                 
 ضعيف ) ٥٤١٥(املعجم األوسط للطرباين - ٨٩
 حسن )٦٩١٣(ومسند البزار  )٩٠٤(الزهد هلناد بن السري - ٩٠
٩١ -نِن أَِبي الدِباللَِّه ِلاب الظَّن نسا   حصحيح مقطوع ) ١٠٨(ي 
 صحيح مقطوع ) ١٠٩(حسن الظَّن ِباللَِّه ِلابِن أَِبي الدنيا  - ٩٢
  )٧١٦٢(صحيح مسلم - ٩٣



 ٨٢

وذَكَـر  .»ِإنَّ عبدا أَذْنب ذَنبا      « : يقُولُ -�-سِمعت رسولَ اللَِّه    :  وعن أيب هريرةَ قالَ   
 ٩٤.» ما شاَء قَد غَفَرت ِلعبِدى فَلْيعملْ« :وِفى الثَّاِلثَِة .»أَذْنب ذَنبا  « :ثَالَثَ مراٍت

أَذْنبـت ذَنبـا أَو     ،أَي رب :فقَـالَ ،أَنَّ رجالً أَذْنـب ذَنبا    :����عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  و
عبِدي عِملَ ذَنبا فَعِلم أَنَّ لَه ربـا يغِفـر          :فقَالَ تبارك وتعالَى  ،عِملْت عمالً فَاغِْفر ِلي   :قَالَ
رب :قَـالَ ،عِملَ ذَنبا آخر  :قَالَ،ثُم أَذْنب ذَنبا آخر أَو    ،قَد غَفَرت ِلعبِدي  ،ويأْخذُ ِبهِ ،نبالذَّ

عِلم عبِدي أَنَّ لَه ربا يغِفر الذَّنب ويأْخذُ ِبِه         :فقَالَ تبارك وتعالَى  ،ِإني عِملْت ذَنبا فَاغِْفر ِلي    
رب ِإني عِملْت ذَنبا فَـاغِْفر      :فقَالَ،ثُم عِملَ ذَنبا آخر أَو أَذْنب ذَنبا آخر       ،د غَفَرت ِلعبِدي  قَ

 أُشِهدكُم أَني قَـد   ،عِلم عبِدي أَنَّ لَه ربا يغِفر الذَّنب ويأْخذُ ِبهِ        :فقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،ِلي
 ٩٥.غَفَرت ِلعبِدي فَلْيعملْ ما شاَء

عبد الرحمِن بن   :يقَالُ لَه ،كَانَ قَاص ِبالْمِدينةِ  :قَالَ،وعن ِإسحاق بِن عبِد اللَِّه بِن أَِبي طَلْحةَ       
سـِمعت رسـولَ اللَّـِه      :يقُولُ،سِمعت أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه     :فَسِمعته يقُولُ ،أَِبي عمرةَ 

عِلم عبِدي  :فَقَالَ لَه ربه  ،فَاغِْفر ِلي ،أَذْنبت ذَنبا ،يا رب :فَقَالَ،ِإنَّ عبدا أَصاب ذَنبا   :يقُولُ،�
    بالذَّن ِفرغا يبر ذُ ِبهِ ،أَنَّ لَهأْخيو، لَه فَرفَغ،    اَء اللَّها شكَثَ مم ثُم،   را آخبذَن بأَذْن ا :فَقَالَ،ثُمي

بِلي   ،ر ها فَاغِْفربذَن تبلَّ   ،أَذْنجو زع هبفَقَالَ ر:      بالذَّن ِفرغا يبر ِدي أَنَّ لَهبع ِلمـذُ  ،عأْخيو
فَقَالَ اللَّه  ،رب اغِْفر ِلي ذَنِبي   :فَقَالَ،باثُم عاد فَأَذْنب ذَن   ،فَلْيعملْ ما شاءَ  ،قَد غَفَرت ِلعبِدي  ،ِبِه

اعملْ مـا  ،ويأْخـذُ ِبالـذَّنبِ  ،فَعِلم أَنَّ لَه ربا يغِفر الذَّنب،أَذْنب عبِدي ذَنبا:تبارك وتعالَى 
ِشئْت،لَك تغَفَر ٩٦"قَد 

والظاهر أنَّ مراده االستغفار املقـرون      .فرما دام على هذا احلال كلَّما أذنب استغ       :  واملعىن
ما أَصر  «  :-�-فعن أَِبى بكٍْر الصديِق رِضى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه            ،بعدم اإلصرار 

 .٩٧»مِن استغفَر وِإنْ عاد ِفى الْيوِم سبِعني مرةً 

                                                 
  )٧١٦٤(صحيح مسلم - ٩٤
 صحيح) ٦٢٢)(٣٩٠ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٥
 صحيح) ٧٦٠٨(املستدرك للحاكم - ٩٦
)( ٥٠٧ص   / ١ج   (-العلميـة   -والدعاء للطـرباين    ) ٢١٢٨٤)(١٨٨ص   / ١٠ج  (السنن الكربى للبيهقي      - ٩٧

 عن ابن عباس حسن لغريه ) ١٧٩٧



 ٨٣

وإنْ ،فهو دعاء جمرد إنْ شاء اهللا أجابـه       ،ب على الذنب  وأما استغفار اللسان مع إصرار القل     
عِن ،فعن عبِد اللَِّه بِن عمِرو ابـِن الْعـاصِ        ،وقد يكون اإلصرار مانعاً من اإلجابة     ،شاء رده 

  ِبىرِ     - � -النبلَى الِْمنع وهقَالَ و هوا :  أَنمحروا تمحـ   ،ار ويـلٌ  ،ه لَكُم واغِْفروا يغِفِر اللَّ
 ٩٨.وهم يعلَمونَ،ويلٌ ِللْمِصرين الَِّذين يِصرونَ علَى ما فَعلُوا،َألقْماِع الْقَوِل

والْمستغِفر ،التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن لَا ذَنب لَه      : " �قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،وعِن ابِن عباسٍ  
ومن أَذَى مسِلما كَانَ علَيِه ِمن الِْإثِْم ِمثْـلُ كَـذَا           ، وهو مِقيم كَالْمستهِزِئ ِبربهِ    ِمن الذَّنبِ 

 ٩٩ " ذَكَر شيئًا" وكَذَا 
شـهوته  رجلٌ معه امرأَةُ ِزنا كُلَّما قَضى      :ثَلَاثَةٌ لَا يسمع اللَّه لَهم دعاءً     " :وعِن الضحاِك قَالَ  

ورجلٌ باع بيعـا    ،تحولْ عنها وأَنا أَغِْفر لَك وِإلَّا فَلَا      :فَيقُولُ الرب ،رب اغِْفر ِلي  :ِمنها قَالَ 
 كَـابرِني ،يـا رب  :فَيقُولُ،ِإلَى أَجٍل مسمى ولَم يشِهد ولَم يكْتب فَكَابره الرجلُ ِبماِلـهِ          

ورجلٌ ،لَا آجرك ولَا أُنِجيك ِإني أَمرتك ِبالِْكتاِب والشهوِد فَعصـيتِني         :فَيقُولُ الرب ،ِبماِلي
     ِهمِإلَي ظُرني وهٍم والَ قَوأْكُلُ مقُولُ،ييو: با ري،   اِلِهمم ِمن ا أَكَلْتِلي م اغِْفر، بقُولُ الـرفَي:در 
   ١٠٠"ِإلَيِهم مالَهم فَأَغِْفر لَك وِإلَّا فَلَا 

فاالستغفار التـام   ،اللهم اغفر يل  :فهو كقوله ،أطلب مغفرته :معناه،أستغفر اهللا :وقول القائل 
قال بعض  ،ووعدهم املغفرة ،كما مدح اهللا أهله   ،هو ما قارن عدم اإلصرار    :املوجب للمغفرة 

وكان بعضـهم   ،فهو كاذب يف استغفاره   ،تغفاره تصحيح توبته  من مل يكن مثرةُ اس    :العارفني
 :ويف ذلك يقولُ بعضهم ،استغفارنا هذا حيتاج إىل استغفاٍر كثري:يقول

 من لَفظٍة بدرت خالفْت معناها       أستغِفر اهللا ِمن أستغفر اهللا 
 اهاوكيف أرجو إجاباِت الدعاء وقد سددت بالذَّنب عند اهللا مجر

وإنْ قـال  ،وهو حينئـذ توبـةٌ نصـوح   ،فأفضل االستغفار ما اقترن به تـرك اإلصـرار       
وهو ،اللهم اغفر يل  :كما يقول ،فهو داٍع هللا باملغفرة   ،أستغفر اهللا وهو غري مقلع بقلبه     :بلسانه

                                                 
 حسن ) ٤٧٥٥(وغاية املقصد ىف زوائد املسند) ٦٦٩٨(مسند أمحد  - ٩٨

 مجع قمع وهو اإلناء الذى يترك ىف رءوس الظروف لتمأل باملائعات:  األقماع 
 ورجح ابن رجب وقفه ) ٨٥(التوبةُ ِلابِن أَِبي الدنيا  - ٩٩

١٠٠ -  ِريِن الساِد بنِله دهضعيف ) ٨٩٨(الز 



 ٨٤

كما يعتقده  ،فمراده أنه ليس بتوبة   ،توبةُ الكذابني :وأما من قال  ،حسن وقد يرجى له اإلجابة    
الناسبعض ،اإلصرار ،وهذا حق عوبةَ ال تكون مفإنَّ الت. 

 :أستغفر اهللا وأتوب إليه فله حالتان :وإن قال
ألنـه  )) وأتوب إليه   :(( فهذا كاذب يف قوله     ،أن يكونَ مصراً بقلبه على املعصية     :إحدامها

 .فال جيوز له أن خيرب عن نفسه بأنه تائب وهو غري تائب ،غري تائٍب
فكرهه ،وأتوب إليه :فاختلف الناس يف جواِز قوله    ،أنْ يكون مقلعاً عن املعصية بقلبه     :لثانيةوا

وقال الربيع بـن    ،وهو قولُ أصحاب أيب حنيفة حكاه عنهم الطحاوي       ،طائفةٌ من السلف  
اللهم :أو يقول ،اللهم تب علي  :ولكن ليقل ،كذبةً وذنباً )) وأتوب إليه   (( :يكونُ قولُه :خثيم

إن   ب عليحمل على من مل يقلع بقلبه وهو حباله أشبه          ،ي أستغفرك فتوكان حممد  .وهذا قد ي
استغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأسأله توبة            :بن سوقة يقول يف استغفاره    

 ِمن الِْعلِْم أَنْ يخشى     ِبحسِب الْمرءِ :يقُولُ،سِمعت حذَيفَةَ :قَالَ،فعن سلَيٍم الْعاِمِري  ،نصوحاً
اللَّه، ودعي ثُم اللَّه ِفرغتسالْكَِذِب أَنْ ي ِبِه ِمنسِبح١٠١و. 

فَلَعلَّك لَا تفْعلُ   " :أَستغِفر اللَّه وأَتوب ِإلَيِه قَالَ    :سِمع مطَرف رجلًا يقُولُ   :وعِن الْجِريِري قَالَ  
"١٠٢. 

وأتوب إليه ؛ ألنَّ التوبة النصوح أنْ ال يعود         :يدلُّ على أنه إنما كره أنْ يقول      وهذا ظاهره   
 )).أتوب إليه (( :كان كاذباً يف قوله،فمىت عاد إليه،إىل الذنب أبداً

من :فقال،وكذلك سِئل حممد بن كعب القُرِظي عمن عاهد اهللا أنْ ال يعود إىل معصية أبداً              
ورجح قوله يف هذا أبو الفـرج ابـن         ،ي على اهللا أنْ ال ينفذ فيه قضاؤه       أعظم منه إمثاً يتألَّ   

 ١٠٣.وروي عن سفيان بن عيينة حنو ذلك،اجلوزي
وأنْ يعاِهد العبد ربه على أنْ ال       ،أتوب إىل اهللا  :ومجهور العلماء على جواز أنْ يقول التائب      

هلـذا  ،و خمرب مبا عزم عليـه يف احلال       فه،فإنَّ العزم على ذلك واجب عليه     ،يعود إىل املعصية  

                                                 
١٠١ -  داوأَِبي د دهحسن ) ٢٦٩(الز 
 صحيح ) ١٣٤١(زهد ِلأَحمد بِن حنبٍل  - ١٠٢
 )١٢ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ١٠٣
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 قد  ":وقال يف املعاود للذنب   .١٠٤"مرة   ولو عاد يف اليوم سبعني    ، ما أصر من استغفر    ":قال
  .١٠٥"فليعمل ما شاء ،غفرت لعبدي

سبحانك اللَّهم وِبحمِدك الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت أَسـتغِفرك وأَتـوب           ":ويف حديث كفارة الس   
ك١٠٦ ".ِإلَي،       ِبىأَنَّ الن وِمىزخةَ الْميأَِبى أُم نوع-�-        لَـمافًا وِتراع فرتقَِد اع ِبِلص أُِتى 

فَأَعـاد علَيـِه   . بلَى:قَالَ.»ما ِإخالُك سرقْت « : -�-يوجد معه متاع فَقَالَ رسولُ اللَِّه       
أَستغِفر اللَّه  :فَقَالَ.»استغِفِر اللَّه وتب ِإلَيِه      « :ا فَأَمر ِبِه فَقُِطع وِجىَء ِبِه فَقَالَ      مرتيِن أَو ثَالَثً  

   .١٠٧ثَالَثًا  .»اللَّهم تب علَيِه  « :فَقَالَ،وأَتوب ِإلَيِه
 فعن يزيد بـن     " أستغفر اهللا وأتوب إليه      ":واستحب مجاعة من السلف الزيادة على قوله      

أَتِبعهـا  " :فَقَالَ،أَستغِفر اللَّه وأَتوب ِإلَيـهِ    :سِمع عمر بن اخلطاب رجلًا يقُولُ     :األصم قَالَ 
 ١٠٨ "فَاغِْفر ِلي وارحمِني :أُختها

أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتـوب           :أيقول:وسئل األوزاعي عن االستغفار   
 ١٠٩.رب اغفر يل حىت يتم االستغفار:ولكن يقول،إنَّ هذا حلسن:فقال،يهإل

مث يسأل اهللا   ،مث يثين باالعتراف بذنبه   ،أنْ يبدأ العبد بالثَّناء على ربه     :وأفضل أنواع االستغفار  
اللَّهـم  :قُولَ الْعبد سيد اِالسِتغفَاِر أَنْ ي   : �قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن شداِد بِن أَوسٍ   ف،املغفرة

أَصبحت علَى عهِدك ووعِدك مـا      ،خلَقْتِني وأَنا عبدك  ،الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت   ،وأَنا عبدك ،أَنت ربي 
تطَعتاس،     تعنا صم رش ِمن وذُ ِبكأَع،   لَيع ِتكمِبِنع وُء لَكأَبـ   ،و فَاغِْفر ،ذُنوِبيوأَبوُء لَك ِب

 ١١٠.ِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ أَنت،ِلي

                                                 
  مر خترجيه-١٠٤
   مر خترجيه- ١٠٥
 صحيح ) ٤٨٥٩(سنن أىب داود  - ١٠٦
 حسن ) ٤٣٨٢(سنن أىب داود   - ١٠٧
 وفيه انقطاع ) ٩٢٤(الزهد هلناد بن السري  - ١٠٨

 وقد يقال مبعىن املدح والتعجب. كَلمةُ ترحٍم وتوجٍع، تقالُ ملن وقَع يف هلَكٍة ال يستِحقُّها:  ويح 
 )١٣ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم واحلكم حمقق   - ١٠٩
  )٦٣٢٣ ( ٨/٨٨و ) ٦٣٠٦ ( ٨/٨٣وهو يف البخاري ) ٩٣٢)(٢١٢ص  / ٣ج  (- صحيح ابن حبان - ١١٠
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علِّمِنـي  : �رِضي اللَّه عنه ؛ أنه قَالَ ِلرسوِل اللَِّه         ،ويف الصحيحني عن أِبي بكٍْر الصديقِ     
والَ يغِفر الْذُّنوب ِإال    ، ظُلْما كَِثريا  اللَّهم ِإني ظَلَمت نفِْسي   :قُِل:قَالَ،دعاًء أدعو ِبِه ِفي صالَيت    

تأن،ِدكِعن ةً ِمنِفرغِلي م ِني،فَاغِْفرمحارو، ِحيمالر فُورالْغ تأن ك١١١..ِإن 
     وم وأتوب           ":ومن أنواع االستغفار أنْ يقولَ العبدالقي اهللا الذي ال إله إال هو احلي أستغفر 

من قَالَ أَسـتغِفر    « :  يقُولُ -�- أَنه سِمع رسولَ اللَِّه      -�- مولَى النِبى    عن زيدٍ ف" إليه  
 .١١٢»اللَّه الَِّذى الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب ِإلَيِه غُِفر لَه وِإنْ كَانَ فَر ِمن الزحِف 

   اب بن األرتبخ نقَالَ،وع:س   ِبيالن أَلْت� ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟ قَـالَ    ،ي ِفرغتأَس فكَي: "
 ١١٣"ِإنك أَنت التواب الرِحيم ،وتب علَينا،اللَّهم اغِْفر لَنا وارحمنا

ر اللَّه وأَتوب ِإلَيِه ِمن رسـوِل اِهللا  أَستغِف:ما رأَيت أَحدا أَكْثَر أَنْ يقُولَ:قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
�.١١٤ 

     هنع اللَّه ِضياِتٍم رو حطَفَى  :قَالَ أَبصلَـى   �كَانَ الْماِل عوالَ ِفي اَألحعلَّ وج هبر ِفرغتسي
اهفْنصا وِب مسا،حمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر قَدورأَخفَاِرِه ، تِتغِالساِن  �وينعم: 

فَكَانَ يعلِّم أُمته اِالسِتغفَار والدوام     ،أَحدهما أَنَّ اللَّه جلَّ وعالَ بعثَه معلِّما ِلخلِْقِه قَوالً وِفعالً         
  .ِيِني ِباسِتعماِل اِالسِتغفَاِر ِلما عِلم ِمن مقَارفَِتها الْمآِثم ِفي اَألحا،علَيِه

َألنَّ اللَّه جـلَّ    ،كَانَ يستغِفر ِلنفِْسِه عن تقِْصِري الطَّاعاِت الَ الذُّنوبِ        �أَنه  :والْمعنى الثَّاِني 
وذَاك أَنَّ ِمن خلُِق    ، أَسلَم واستجاب لَه دعاَءه علَى شيطَاِنِه حتى     ،وعالَ عصمه ِمن بيِن خلِْقهِ    

فَربما شِغلَ ِبطَاعٍة   ،كَانَ ِإذَا أَتى ِبطَاعٍة ِللَِّه عز وجلَّ داوم علَيها ولَم يقْطَعها           �الْمصطَفَى  
 بعـد الظُّهـِر ِبوفْـِد       عِن الركْعتيِن اللَّتـينِ    �كَما شِغلَ   ،عن طَاعٍة حتى فَاتته ِإحداهما    

فَصالَّهما بعد  ،حيثُ كَانَ يقِْسم ِفيِهم ويحِملُهم حتى فَاتته الركْعتاِن اللَّتاِن بعد الظُّهرِ          ،تِميٍم
ِلتقِْصـِري طَاعـٍة أَنْ      �فَكَانَ اسِتغفَاره   ،ثُم داوم علَيِهما ِفي ذَِلك الْوقِْت ِفيما بعد       ،الْعصِر

                                                 
  )٧٠٤٤(ومسلم  ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١١١
 صحيح) ١٥١٩(سنن أىب داود - ١١٢
 حسن) ١٠٢٢٤)(٢٧٣ص  / ٦ج  (- السنن الكربى لإلمام النسائي الرسالة - ١١٣
 صحيح) ٩٢٨)(٢٠٧ص  / ٣ج  (-  صحيح ابن حبان - ١١٤
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أَخرها عن وقِْتها ِمن النواِفِل ِالشِتغاِلِه ِبِمثِْلها ِمن الطَّاعاِت الَِّتي كَانَ ِفي ذَِلك الْوقِْت أَولَى               
 .بهاكَانَ يستغِفر ِمن ذُنوٍب يرتِك �الَ أَنه ،ِمن ِتلْك الَِّتي كَانَ يواِظب علَيها

  رمِن عِن ابوِل اِهللا     :قَالَ،وعسِلر دا أَعمبةٍ     �رراِحِد ِمائَةَ مِلِس الْوجِلـي    :ِفي الْم اغِْفر بر
لَيع بتو،ِحيمالر ابوالت تأَن ك١١٥ "ِإن  

واللَِّه ِإنى َألستغِفر اللَّه وأَتـوب      « : يقُولُ -� -قَالَ قَالَ أَبو هريرةَ سِمعت رسولَ اللَِّه        و
 .١١٦» ِإلَيِه ِفى الْيوِم أَكْثَر ِمن سبِعني مرةً 

    ِنىزالْم ِن اَألغَرةٌ     -وعبحص لَه تكَانولَ اللَِّه     - وسلَـى     «  قَالَ   -�- أَنَّ رـانُ عغلَي هِإن
 .١١٧.»للَّه ِفى الْيوِم ِمائَةَ مرٍة قَلِْبى وِإنى َألستغِفر ا

                 ِبـىِللن ذَِلك تِرِه فَذَكَرِإلَى غَي هدأَع ِلى لَملَى أَهع باِنى ذَرفَةَ قَالَ كَانَ ِفى ِلسذَيح نوع
لَّ يوٍم ِمائَةَ مرٍة وأَتوب     أَين أَنت ِمن اِالسِتغفَاِر يا حذَيفَةُ ِإنى َألستغِفر اللَّه كُ         « : قَالَ -�-

 .١١٨»ِإلَيِه 
ِإني امـرؤ   ،يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ - � -أَنَّ رجلًا جاَء ِإلَى رسوِل اللَِّه       :وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   

 أَنت ِمن اِلاسِتغفَاِر ؟     أَين" :- � -فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،وأَكْثَر ذَِلك علَى أَهِلي   ،ذَِرب اللِّسانِ 
 .١١٩ " ِإني لَأَستغِفر اللَّه ِفي الْيوِم واللَّيلَِة ِمائَةَ مرٍة ! 

من أَكْثَر ِمن اِالسِتغفَاِر جعلَ اللَّـه        « :-�-وعن عبِد اللَِّه بِن عباٍس قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه          
 مكُلِّ ه ِمن لَه ِسبتحثُ الَ ييح ِمن قَهزرجاً ورخكُلِّ ِضيٍق م ِمنجاً و١٢٠ »فَر. 

ِإني لَأَستغِفر اللَّه عز وجلَّ وأَتوب ِإلَيِه كُلَّ يوٍم اثْني عشر           :قال أبو هريرة  :قَالَ،وعن عكرمة 
 .١٢١ "وذَِلك علَى قَدِر ِديِتي ،أَلْف مرةَ

                                                 
  )٦٣٠٧(ارىصحيح البخ - ١١٥
  )٦٣٠٧(صحيح البخارى - ١١٦
 يغطى: يغان - ) ٧٠٣٣(صحيح مسلم  - ١١٧
 الفحش: الذرب -حسن لغريه ) ٢٤٠٤٥( مسند أمحد- ١١٨
 ضعيف ) ١٧٥٨٦( وجممع الزوائد ) ٣٣٠١(املعجم األوسط للطرباين - ١١٩
 حسن) ٢٢٧٣(مسند أمحد   - ١٢٠
 صحيح ) ٤٢٤٦(معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين - ١٢١

 مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: دية ال



 ٨٨

نرٍ    وعسِن بِد اِهللا ببع ،  هنع اللَّه ِضيولُ اِهللا    :قَالَ،رسِفـي       : �قَالَ ر ـدجو ـنى ِلمطُوب
 .١٢٢.صِحيفَِتِه اسِتغفَارا

 ١٢٣"ما جاور عبد ِفي قَبِرِه ِمن جاٍر خيٍر ِمن اسِتغفَاٍر كَِثٍري " :وعن أَِبي الِْمنهاِل قَالَ
إنَّ هذا  ":يقول،مسعت قتادة :عن سالم بن مسكني قال    ف،ُء الذنوب االستغفار  وباجلملة فدوا 

 ١٢٤" فاالستغفار :وأما دواؤكم،فالذُّنوب:فأما داؤكم،القرآن يدلُّكم على دائكم ودوائكم
 .أكثر هلا من االستغفار ،فمن أمهته ذنوبه،إنما معولُ املذنبني البكاء واالستغفار:قال بعضهم

ِلي نيف وأَربعونَ ذَنبا قَِد استغفَرت ِلكُلِّ ذَنٍب ِمائَةَ أَلْـِف           :  بن عمٍرو الْقَيِسي   قَالَ ِرياح و
 ١٢٥""مرٍة 

فاستغفر اهللا  ،فإذا زالته ال تجاوز ستاً وثالثني زلةً      ،وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه     
ومع :قال،ختم يف كلِّ ركعة منها ختمة     ،وصلَّى لكلِّ زلَّة ألف ركعة    ،لكل زلٍة مئة ألف مرة    

 .وأنا على خطٍر من قَبوِل التوبة ،فإني غري آمن سطوة ريب أنْ يأخذين ا،ذلك
وكـان  .فالتمس منه االستغفار  ،فرمبا تعلَّق بأذياِل من قَلَّت ذنوبه     ،ومن زاد اهتمامه بذنوبه   

ن أبو هريرة يقول لغلمـان      وكا، تذنبوا ملإنكم  :ويقول،عمر يطلب من الصبيان االستغفار    
 .فيؤمن على دعائهم ،قولوا اللهم اغفر أليب هريرة:الكُتاب

اسـتغفروا  :لو كان رجلٌ يطوف على األبواب كما يطوف املسكني يقول         :قال بكر املزين  
 ١٢٦.لكان نوله أنْ يفعل،يل

فإنَّ اهللا قد   ،هللافليستغفر اهللا مما علم ا    ،ومن كَثُرت ذنوبه وسيئاته حىت فاتت العد واإلحصاء       
يوم يبعثُهم اُهللا جِميعاً فَينبئُهم ِبما عِملُوا أَحصاه        {:كما قال تعاىل  ،علم كل شيٍء وأحصاه   

   وهسنادلة(} اُهللا وا        ،)٦:اِريدكَانَ بو هنع اللَّه ِضيٍس رِن أَواِد بدش نقَالَ،وع:   ـما همنيب
أَسـتغِفر  :ثُم قَالَ ،ادنوا هِذِه السفْرةَ لُفِّيت ِبها    :فَقَالَ شداد ،ٍر ِإذْ نزلَ الْقَوم يتصبحونَ    ِفي سفَ 

                                                 
 صحيح) ٣٥٠٨(مسند البزار - ١٢٢
 صحيح ) ١٩٥٤( زهد ِلأَحمد بِن حنبٍل  - ١٢٣
 صحيح ) ٦٨٨٣( شعب اإلميان للبيهقي - ١٢٤
 ما زاد على العقِْد من واحد إىل ثالثة:  النيف -  )٨٥٣٤(لْيةُ الْأَوِلياِء وِح  )١٧٣( التوبةُ ِلابِن أَِبي الدنيا  - ١٢٥
 )١٧ص  / ٤٤ج  (-جامع العلوم واحلكم حمقق  - ١٢٦



 ٨٩

وأَخِطمها قَبلَ كَِلمِتـي هـِذِه لَـيس        ،اللَّه ما تكَلَّمت ِبكَِلمٍة منذُ أَسلَمت ِإالَّ وأَنا أَزمها        
كَذَِلك،   دمحقَالَ م�:   اددا شقُلْ ي لَِكنةَ     ،والِْفضو بونَ الذَّهكِْنزي اسالن تأَيِإذَا ر، فَاكِْنز

وأَسـأَلُك شـكْر    ،وعِزميـةَ الرشدِ  ،اللَّهم ِإني أَسأَلُك التثِْبيت ِفي اُألمورِ     :هؤالِء الْكَِلماتِ 
ِتكمعِ ،ِنع نسحوِتكادا  ،بِليما سقَلْب أَلُكأَساِدقًا ،وا صانِلسا ،وِقيمتسلُقًا مخا  ،وِلم كِفرغتأَسو

لَمعت،لَمعا تِر ميخ ِمن أَلُكأَسو،لَمعا تم رش ِمن وذُ ِبكأَعوِب،ويالْغ المع تأَن ك١٢٧"ِإن 
 :ويف هذا يقول بعضهم 
اهللا أستغِفر علما ياُهللا      اهللا مم مرحن ال يلَم قيإنَّ الش  

  كُلٌّ مسيٌء ولكن يحلم اُهللا   ما أحلم اهللا عمن ال يراقبه
 فاستغِفر اهللا مما كان من زلٍل طُوىب ملن كَف عما يكره اُهللا

 انتهي عمه طُوىب ملَن يريرتت فيه سنسى اُهللاطُوىب ملَن ح 
 

 ــــــــــــ
  

                                                 
 صحيح) ١٨٧٢(املستدرك للحاكم - ١٢٧



 ٩٠

 املبحث الثالث
   صيغهأفضلُ

 
على املؤمن أن يستغفر بالصيغ الواردة يف القرآن واملأثورة عن خري األنبياء؛ فهي أنصـح بيانـا                 

  ا وأمجعا يف القلوب        وأرجح ميزانعلى أن يف االسـتغفار     . للمعاين وأروع يف املباين وأعظم تأثري
وال حرج عليـه فيمـا      .وأجر االتباع واالقتداء  ،أجر الدعاء واالستغفار  : والدعاء باملأثور أجرين  

وعليه بسيد االستغفار فعن بشيِر بِن كَعٍب الْعدِوى قَالَ         ،يلهمه اهللا ويفتح له من صيغ وابتهاالت      
غفَاِر أَنْ تقُولَ اللَّهم    سيد اِالستِ  « - � - عِن النِبى    - رضى اهللا عنه     -حدثَِنى شداد بن أَوٍس     

أَعوذُ ِبك ِمن   ،وأَنا علَى عهِدك ووعِدك ما استطَعت     ،خلَقْتِنى وأَنا عبدك  ،الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت   ،أَنت ربى 
  تعنا صم رِبى     ،شوُء ِبذَنأَبو لَىع ِتكمِبِنع وُء لَكِلى ،أَب فَِإ،اغِْفر       تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغالَ ي هقَالَ .»ن

ومن قَالَهـا  ،فَهو ِمن أَهِل الْجنِة،فَمات ِمن يوِمِه قَبلَ أَنْ يمِسى،ومن قَالَها ِمن النهاِر موِقنا ِبها     « 
 ..١٢٨» فَهو ِمن أَهِل الْجنِة ،فَمات قَبلَ أَنْ يصِبح،ِمن اللَّيِل وهو موِقن ِبها

رب اغِْفر ِلى «  ِفى الْمجِلِس الْواِحِد ِمائَةَ مرٍة -�-وعِن ابِن عمر قَالَ ِإنْ كُنا لَنعد ِلرسوِل اللَِّه 
 ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن لَىع بت١٢٩.»و 

من قَالَ أَستغِفر اللَّه الَِّذى الَ ِإلَه       «  يقُولُ   -�- أَنه سِمع رسولَ اللَِّه      �- عن زيٍد مولَى النِبى   و
 .١٣٠»ِإالَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب ِإلَيِه غُِفر لَه وِإنْ كَانَ فَر ِمن الزحِف 

     اِبقَِة مفَاِر السِتغغُ اِالسِصي تِإذَا كَانا    وهنع ِهينِغِه مِصي ضعةً فَِإنَّ ب١٣١،طْلُوب  ـنِحيِح عفَِفي الص 
اللَّهم ،اللَّهم اغِْفر ِلي ِإنْ ِشئْت    :الَ يقُولَن أَحدكُم  :قَال �أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه أَنَّ رسول اللَِّه         

ِني ِإنْ ِشئْتمحار،سِزِم الْمعِليلَه كِْرهتسالَ م ١٣٢" أَلَةَ فَِإنَّ اللَّه 
 ــــــــــــــ

                                                 
 أعترف وأقر: أبوء - )٦٣٠٦(صحيح البخارى - ١٢٨
 صحيح ) ١٥١٨( سنن أىب داود-١٢٩
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أىب داود - ١٣٠
 ط االستقامة ، والفتاوى الكربى      ٣٤ / ٢ ط املكتبة اإلسالمية ، والزرقاين على املوطأ         ٦٣٤ / ٢مرقاة املفاتيح    - ١٣١

 . ط دار الكتب العلمية ٤٥٢ ط عبد احلميد أمحد حنفي ، وفتح ايد شرح كتاب التوحيد ١٤٩ / ١البن حجر 
 )٦٩٨٨(ومسلم ) ٧٤٧٧(صحيح البخارى - ١٣٢



 ٩١

 املبحث الرابع
      ِبيالن فَارِتغاس�   

 
فَاعلَم أَنه لَا ِإلَـه ِإلَّـا اللَّـه    {:ِلقَوِلِه تعالَى،اسِتغفَار النِبي علَيِه الصلَاةُ والسلَام واِجب علَيهِ     

تاسو         اكُمثْـومو كُمقَلَّـبتم لَمعي اللَّهاِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤِللْمو ِلذَنِبك ِفرسـورة  ) ١٩(} غ
أَنه يراد ِبِه مـا     :ِمنها �وقَد ذَكَر الْفُقَهاُء والْمفَسرونَ وجوها عِديدةً ِفي اسِتغفَاِرِه         ،حممد

أَنَّ :ورأْي السـبِكي ،وِإنما كَانَ ِلتعِليِم أُمِتِه،أَو أَنه لَم يكُن عن ذَنٍب،و غَفْلٍَةكَانَ ِمن سهٍو أَ  
   ِبيالن فَارِتغا     �اساِحدا وهجِمل ِإالَّ وتحالَ ي،وهو:     بكُونَ ذَنِر أَنْ يغَي ِمن ِريفُهشت،  هألَِن� 

 ِطقنىالَ يوِن الْه١٣٣ع.  
    هأَن تثَب قَدةً       �ورم ِعنيباِحِد سِم الْووِفي الْي ِفرغتسةٍ ،كَانَ يرِمائَةَ م١٣٤،و    هابحل كَانَ أَصب 

       قُومل أَنْ ياِحِد قَبِلِس الْوجِفي الْم ونَ لَهدعا        :ي ـتأَن كِإن لَيع بتِلي و اغِْفر بر  ابـولت
 .١٣٥الْغفُور ِمائَةَ مرٍة 

 
  ـــــــــــــ

                                                 
 ،  ٤٣٢ / ٢ ط دار الفكر ، والفواكـه الـدواين          ٧٧ / ١ ، والزرقاين على خليل      ٢٦٩ / ٧ية  الفتوحات الربان  - ١٣٣

  .٤٦٤ / ٣ ، ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ٥٧ / ١٥ ، وفتاوى ابن تيمية ٦٠ / ٣ومرقاة املفاتيح 
 . ط النجاح ٢٧١ / ١ ، واحلطاب ١٧٩ ، ١٧٨ / ١مدارج السالكني  - ١٣٤
 صحيح) ٣٩٤٦(سنن ابن ماجه - ١٣٥



 ٩٢

  املبحث اخلامس
الزمانية واملكانية االستغفارأوقات    

 
 وهناك أوقات وأحوال خمصوصة يكون لالستغفار فيها       ، يف كل وقت   واالستغفار مشروع

ا يقع فيهـا     االستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات؛ ليكون كفارة مل         فيستحب،مزيد فضل 
 من خلل أو تقصري،

 :اِالسِتغفَار ِفي الطَّهارِة 
 :اِالسِتغفَار عِقب الْخروِج ِمن الْخالَِء:أَوالً

فعن يوسف بِن أَِبي بردةَ ،      .وِعند الْخروِج ِمن الْخالَءِ   ،يندب اِالسِتغفَار بعد قَضاِء الْحاجةِ    
، ِإذَا  �كَانَ رسولُ اِهللا    : دخلْت علَى عاِئشةَ ، فَسِمعتها تقُولُ       : ِمعت أَِبي يقُولُ    س: قَالَ  

 .١٣٦.غُفْرانك: خرج ِمن الْخالَِء قَالَ 
         ِبيرالْع نا قَال ابا كَمنِة هِفرغال الْمؤس هجوةِ     -ومعكِْر النش نع زجالْع وِسـِري      هيِفـي ت 

 .١٣٧وِإخراِج فَضلَِتِه ،وِإيصال منفَعِتِه،الِْغذَاِء
 :١٣٨اِالسِتغفَار بعد الْوضوِء :ثَاِنيا

روى أَبو سِعيٍد الْخدِري رِضي اللَّه      ،يسن اِالسِتغفَار ِضمن الذِّكِْر الْواِرِد ِعند ِإتماِم الْوضوءِ       
وِبحمِدك أَشهد أَنْ الَ ِإلَه     ،سبحانك اللَّهم :من توضأَ فَقَال  :قَال �ى عنه أَنَّ رسول اللَِّه      تعالَ

  كِفرغتأَس تِإالَّ أَن، كِإلَي وبأَتو،  قِفي ر عٍ ،كُِتبِعل ِفي طَابج ِم    ،ثُمـوِإلَـى ي ـركْسي فَلَم
 .١٣٩" الِْقيامِة

                                                 
 صحيح) ١٤٤٤) (٢٩٢ / ٤ (-صحيح ابن حبان و) ٧(والترمذي  ) ٣٠(سنن أىب داود - ١٣٦

 قَضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء احلاجة: يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء 
 ط  ١٧٢ / ١ليب ، والكايف البن عبـد الـرب          مصطفى احل  ٤٣٤ / ٢ ، والفواكه الدواين     ٢٣٠ / ١ابن عابدين    - ١٣٧

 . ط الرياض ١٦٨ / ١ ، واملغين البن قدامة ٧٢ / ١ ، وشرح الروض ٢٧١ ، ٢٧٠ / ١الرياض ، واحلطاب 
 ط دار الفكر ، والفتوحات الربانيـة        ٧٣ / ١ ط بوالق ، وحاشية البناين على عبد الباقي          ٨٧ / ١ابن عابدين    - ١٣٨

  .١٧٦ / ١ ، ومدارج السالكني ٣١٧ / ٢شرح األذكار النووية 
وصـحيح  ) ٩٨٢٩)(١٨١ص   / ٦ج   (-والسنن الكربى لإلمام النسائي الرسالة      ) ٢٠٧٢(املستدرك للحاكم  - ١٣٩

 وهو حديث صحيح) ٦١٧٠(اجلامع 



 ٩٣

ا              وهـذْكُري ـاَءهأَثْنوِء وضالْو اِء ِمنِتهاِالن ِقبع فَارِتغاِالس نمضتى ترغٌ أُخِصي تدرو قَد
 .الْفُقَهاُء ِفي سنِن الْوضوِء 

هوِج ِمنرالْخِجِد وسول الْمخد دِعن فَارِتغ١٤٠اِالس:  
اِالسِتغفَار ِعند دخول الْمسِجِد وِعند الْخروِج      ،والْحناِبلَِة،والشاِفِعيِة،يستحب ِعند الْماِلِكيةِ  

هول اللَِّه        ،ِمنسِت رةَ ِبنفَاِطم نع درا وِلم� قَالَت:        ـِجدسـل الْمخول اللَِّه ِإذَا دسكَانَ ر
   لَّمسٍد ومحلَى ملَّى عقَال،صو:بوِبي   رِلي ذُن اغِْفر ،  ِتكمحر ابوِلي أَب حافْتو،  جـرِإذَا خو
لَّمسٍد ومحلَى ملَّى عقَال،صِلي:و اغِْفر بر،ِلكفَض ابوِلي أَب حافْت١٤١ " و. 

اللَّهم افْـتح ِلـي     : ١٤٢ِد  والْواِرد ِفي كُتِب الْحنِفيِة أَنَّ الْمصلِّي يقُول ِعند دخول الْمسجِ         
 ١٤٣"اللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن فَضِلك:أَبواب رحمِتك وِعند خروِجِه

 :اِالسِتغفَار ِفي الصالَِة 
 :١٤٤ اِالسِتغفَار ِفي افِْتتاِح الصالَِة-َوالً أ

وأَخذَ ِبذَِلك  ، وردت ِفي دعاِء اِالفِْتتاِح ِفي الصالَةِ      جاَء اِالسِتغفَار ِفي بعِض الرواياِت الَِّتي     
ِمنها ما رواه أَبو بكٍْر الصديق رِضي اللَّه        ،والْحنِفيةُ والْحناِبلَةُ ِفي صالَِة اللَّيل    ،الشاِفِعيةُ مطْلَقًا 

والَ يغِفر الـذُّنوب    ،اللَّهم ِإني ظَلَمت نفِْسي ظُلْما كَِثريا     :لسلَامعنه عِن النِبي علَيِه الصلَاةُ وا     
ِدكِعن ةً ِمنِفرغِلي م فَاغِْفر تِإالَّ أَن، ِحيمالر ابوالت تأَن كِني ِإنمحار١٤٥و. 

 ١٤٦يِةويكْره اِالفِْتتاح ِفي الْمكْتوبِة ِعند الْماِلِك
 .أَو ِفي كَيِفيِة الصالَِة ،ومحل اِالسِتغفَاِر ِفي دعاِء اِالفِْتتاِح يذْكُره الْفُقَهاُء ِفي سنِن الصالَِة

                                                 
 ، واملغـين البـن      ٤٥٣ / ١ ط ليبيا ، واجلمل      ٥٦ / ١ ط احلليب ، ومنح اجلليل       ١٣٧ / ٢شرح ميارة الصغري     - ١٤٠

  .٣٠١ / ١ ط البارودي ودار الفالح ، وكشاف القناع ٢٥ ط الرياض ، واألذكار النووية ٤٥٥ / ١قدامة 
 حسن) ٣١٥(سنن الترمذى - ١٤١
  ط بوالق٢١٦ ، ٢١٥مراقي الفالح ص  - ١٤٢
  )١٦٨٥(صحيح مسلم - ١٤٣
 ، وفتـاوى    ٤٤ ،   ٤٣ ط الرياض ، واألذكار ص       ٤٧٤ / ١ ط املنريية ، واملغين البن قدامة        ٣١٥ / ٣اموع   - ١٤٤

 . ط الرياض ٢٢٠ ، والكلم الطيب والعمل الصاحل البن القيم ص ٢٤٩ / ١٠ابن تيمية 
 )٧٠٤٤(ومسلم ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١٤٥
 . ط الرياض ٢٠٦ / ١الكايف البن عبد الرب  - ١٤٦



 ٩٤

 :اِالسِتغفَار ِفي الركُوِع والسجوِد والْجلُوِس بين السجدتيِن :ثَاِنيا
  غاُء ِبالْمعالد نسةِ    ياِفِعيالش دكُوِع ِعنِة ِفي الراِبلَِة،ِفرنالْحـا      .وهنع اللَّه ِضيةُ راِئشع تور

ول اللَِّه    :قَالَتسوِدهِ      �كَانَ رجسكُوِعِه وقُول ِفي رأَنْ ي كِْثري:    ـِدكمِبحو ماللَّه كانحبس
    ل الْقُرأَوتِلي ي اغِْفر مالَى     ١٤٧"آنَ  اللَّهعله تقَو قِّقحي أَي  : }     هِفرغـتاسو كبِد رمِبح حبفَس

وإلِِمـاِم قَـوٍم    ،ِإالَّ أَنَّ الشاِفِعيةَ يجعلُونَ ذَِلك ِللْمنفَِردِ     .متفَق علَيهِ ) ٣/ سورة النصر   ( } 
غَير ،والْماِلِكيِة،غيِر التسِبيِح ِفي الركُوِع ِعند الْحنِفيةِ     والَ يأِْتي بِ  .محصوِرين رضوا ِبالتطِْويل  

 .١٤٨أَنَّ الْحنِفيةَ يِجيزونَ اِالسِتغفَار ِعند الرفِْع ِمن الركُوِع
ـ ،وِفي السجوِد يندب الدعاُء ِبالْمغِفرِة كَذَِلك ِعند الْماِلِكيةِ        الشِةواِبلَِة،اِفِعينالْحِديِث ،وِلح

 .١٤٩عاِئشةَ الساِبِق
وهو قَـولٌ   ،والشاِفِعيِة،والْماِلِكيِة،وِفي الْجلُوِس بين السجدتيِن يسن اِالسِتغفَار ِعند الْحنِفيةِ       

 دمأَح نفَةُ أَ      ،عذَيى حوا رذَا مل ِفي هاألَْصو     ِبيالن علَّى مص هن�       نـيقُـول بفَكَـانَ ي
 .١٥٠رب اغِْفر ِلي ،رب اغِْفر ِلي:السجدتيِن

 ِمن اللَّيـِل    -�- فَانتبه رسولُ اللَِّه     - قَالَ   -عِن ابِن عباٍس قَالَ ِبت ِعند خالَِتى ميمونةَ         و
سبحانَ ربى الْعِظيِم   «  فَرأَيته قَالَ ِفى ركُوِعِه      - قَالَ   -ثُم ركَع    - قَالَ   -فَذَكَر الْحِديثَ   

«.          هدمحاَء أَنْ يا شم اللَّه ِمدفَح هأْسر فَعر قَالَ   -ثُم -    دجس قُـولُ    - قَالَ   - ثُمفَكَانَ ي 
« م رفَع رأْسه فَكَانَ يقُولُ ِفيما بين السجدتيِن         قَالَ ثُ .»سبحانَ ربى اَألعلَى    « ِفى سجوِدِه   

 .١٥١»رب اغِْفر ِلى وارحمِنى واجبرِنى وارفَعِنى وارزقِْنى واهِدِنى 

                                                 
 صحيح) ٩٣٩(سنن ابن ماجه - ١٤٧
 ط دار إحياء التـراث      ٣٦٤ / ١ املنهج    واجلمل على  ٣٤٠ / ١ ، وابن عابدين     ٢١٧ / ١الزرقاين على خليل     - ١٤٨

 . ط السلفية ١٢٠ / ١العريب ، والزوائد يف فقه اإلمام أمحد 
 .املراجع السابقة  - ١٤٩
 صحيح) ١٦٧٦(وسنن النسائى ) ١٣٧٤(سنن الدارمى - ١٥٠
 حسن ) ١٢١٨٠)(١٦٦ص  / ١٠ج  (-واملعجم الكبري للطرباين ) ٣٥٧٨(مسند أمحد  - ١٥١



 ٩٥

   فَارِتغاِالس ِجبي ا لَممِإنو،   ِبيألَِنَّ الن�    هالَتِسيَء صالْم هلِّمعي الْ.لَماِبلَِة   ونالْح دِعن ورهشم
 اِجبو هأَن،   داودو اقحل ِإسقَو وهةٌ   ،واِحـدةٌ ورم أَقَلُّهـال ثَالَثٌ ،وأَقَل الْكَمـال  ،والْكَمو

 ١٥٢.لِّني ما الَ يشق علَى الْمص:وِبالنسبِة ِلإلِْماِم،ِللْمنفَِرِد ما الَ يخِرجه ِإلَى السهِو
 :اِالسِتغفَار ِفي الْقُنوِت 

وأَلْفَاظُه كَبِقيـِة األَْلْفَـاِظ     ،وقُنوِت عمر  �قُنوِت النِبي   ،جاَء اِالسِتغفَار ِفي أَلْفَاِظ الْقُنوتِ    
الْحنِفيةُ ِبأَنَّ الدعاَء ِبالْمغِفرِة يقُوم     ِإالَّ ما ذَكَره الْماِلِكيةُ و    ،ولَم نِقف علَى أَمٍر يخصه    ،الْواِردِة

هنِز عجالْع دوِت ِعنالْقُن قَام١٥٣م 
 :١٥٤اِالسِتغفَار بعد التشهِد األَِْخِري 

 نفِْسـي ظُلْمـا     ورد ِفي السنِة اللَّهم ِإنـي ظَلَمـت       ،يندب اِالسِتغفَار بعد التشهِد األَِْخريِ    
وارحمِني ِإنك أَنت الْغفُور    ،فَاغِْفر ِلي مغِفرةً ِمن ِعنِدك    ،وِإنه الَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ أَنت     ،كَِثريا

 .١٥٥الرِحيم متفَق علَيِه 
   درو اِفى فِ      « كَذَِلكرِإسِلى وهجِطيئَِتى وِلى خ اغِْفر بِرى كُلِّهِ  رِبـِه     ،ى أَم لَمأَع تا أَنمو

اللَّهم اغِْفر ِلى ما    ،وكُلُّ ذَِلك ِعنِدى  ،اللَّهم اغِْفر ِلى خطَاياى وعمِدى وجهِلى وهزِلى      ،ِمنى
      تلَنا أَعمو تررا أَسمو ترا أَخمو تمقَد، مقَدالْم تأَن،  تأَنورخؤلَى كُـلِّ    ،الْمع تأَنو

 ٍء قَِديرى١٥٦»ش 

                                                 
 / ١ ط دار صادر ، والزرقاين على خليـل     ٢٩٠ / ١ ، واخلرشي    ٥٤٥ / ١ ، واحلطاب    ٣٤٠ / ١ابن عابدين    - ١٥٢

 ط  ٥٢٢ ،   ٥٠٣ / ١ ط السلفية ، ومغين ابن قدامـة         ١٢٠ / ١ ط احلليب ، والزوائد      ٤٩٦ / ١ ، واية احملتاج     ٢١٧
 . ط دار نشر الثقافة ٧٨/ الرياض ، والفتاوى احلامدية الكربى ص 

 ط  ٢٨٣ / ١ ط دار املعارف ، واخلرشي       ٣٣٢ ،   ٣٣١ / ١ ط بوالق ، والشرح الصغري       ٣٠٦ / ١فتح القدير    - ١٥٣
 . ط املنار ٤١٣ / ١ ، والفروع ٤٩٣ / ٣دار صادر ، واموع 

 ١٩٢ / ١ ط احلليب ، وشرح منتهى اإلرادات        ٩٢ / ١ ، والثمر الداين شرح رسالة القريواين        ٦٥/ األذكار ص    - ١٥٤
  .٢٦٣ / ١٠يمية ط الرياض ، وفتاوى ابن ت

  )٧٠٤٤(ومسلم  ) ٨٣٤(صحيح البخارى - ١٥٥
 )٧٠٧٦(ومسلم  ) ٦٣٩٨(صحيح البخارى - ١٥٦



 ٩٦

 :١٥٧اِالسِتغفَار عِقب الصالَِة 
ِلما رِوي عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد رِضـي اللَّـه عنـه             ،يسن اِالسِتغفَار عِقب الصالَِة ثَالَثًا    

ثَالَثَ ، الَِّذي الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيـوم وأَتـوب ِإلَيـهِ            من قَال أَستغِفر اللَّه الْعِظيم    :قَال
  .١٥٨"غَفَر اللَّه ذُنوبه وِإنْ كَانت ِمثْل زبِد الْبحِر،مراٍت

          الَِة والص ِقباِرِد عاُء ِفي الذِّكِْر الْوا الْفُقَههذْكُرى يرأُخ اتايِرو تدروو   لُها قَوهِن :�ِمنم
أَستغِفر اللَّه الَِّذي الَ ِإلَـه ِإالَّ هـو        :استغفَر اللَّه تعالَى ِفي دبِر كُل صالٍَة ثَالَثَ مراٍت فَقَال         

ِمن فَر ِإنْ كَانَ قَدو هوبل ذُنجو زع اللَّه ِه غَفَرِإلَي وبأَتو ومالْقَي يِفالْحح١٥٩ " الز 
اللَّهم «  ِإذَا انصرف ِمن صالَِتِه استغفَر ثَالَثًا وقَالَ         -�-عن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَِّه       و

 قَالَ الْوِليد فَقُلْـت ِلَألوزاِعـى  .»أَنت السالَم وِمنك السالَم تباركْت ذَا الْجالَِل واِإلكْراِم        
       اللَّه ِفرغتأَس اللَّه ِفرغتقُولُ أَسقَالَ ت فَارِتغاِالس ف١٦٠كَي.      ألن العبد عرضة ألن يقع منه نقص 

 .يف صالته بسبب غفلة أو سهو
   ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نالْقَ          :قَالَ،وع يالْح وِإالَّ ه الَِّذي الَ إلَه اللَّه ِفرغتقَالَ أَس نم  وبأَتو ومي
لَه اٍت غُِفررم سمِه خِر،إلَيحِد الْببِه ِمثْلُ زلَيِإنْ كَانَ ع١٦١.و 

 :١٦٢اِالسِتغفَار ِفي اِالسِتسقَاِء 
    هدحفَاِر وِتغقَاُء ِباِالسِتسل اِالسصحي هاِء ِفي أَنالْفُقَه نيب الَ ِخالَف.  ـا حأَنَّ أَب ـرِنيفَـةَ  غَي

  لَى ذَِلكع هقِْصر١٦٣ي،،     هانحبل اللَِّه سا ِبقَوِدلتسا      { مكَانَ غَفَّار هِإن كُمبوا رِفرغتاس فَقُلْت
                                                 

 ط دار الكتاب العريب ، واحلطاب       ٣٣٣ / ١ ط العثمانية ، وأصول السرخسي       ٧١ / ١الطحطاوي على املراقي     - ١٥٧
 ، ومـدارج    ١٨٤ / ١عانة الطالبني    ط احلليب ، وإ    ١٦٦ / ١ ، وإنارة الدجى     ٧٦٦ / ٤ ، والشرح الصغري     ١٢٧ / ٢

  .١٧٥ / ١السالكني 
 ، وشرح ثالثيـات     ٤٨٥ / ٣ وانظر  اموع      ، صحيح لغريه  ) ٣٩٢٦(والترمذي  ) ١٨٨٤(املستدرك للحاكم  - ١٥٨

 ١٣٦ / ١٠ ، وفتاوى ابن تيمية ٩٠٢ / ٢مسند أمحد 
) ٣٠٠٦٣)(٣٠٠ص  / ١٠ج  (ة  ومصنف ابن أيب شيب   ) ٣١٩٤(ومصنف عبد الرزاق     ) ١٥١٩(سنن أىب داود     - ١٥٩

 صحيح لغريه) ١٨٨٤(واملستدرك للحاكم
  )١٣٦٢(صحيح مسلم  - ١٦٠
 صحيح موقوف) ٣٠٠٦٠)(٢٩٩ص  / ١٠ج (مصنف ابن أيب شيبة   - ١٦١
 ط املنـار    ٢٩١ / ٢ ، واملغين مع الشرح الكبري       ٩١ / ٥ ، واموع    ٢٠٥ / ٢ ، واحلطاب    ٢٨٣ / ١البدائع   - ١٦٢

 .األوىل 



 ٩٧

ألَِنَّ اْآليةَ دلَّت علَـى أَنَّ اِالسـِتغفَار         ) ٥/ سورة نوح   (} يرِسل السماَء علَيكُم ِمدرارا     
ولَم تـِزِد اْآليـةُ الْكَِرميـةُ علَـى         } يرِسل السماَء علَيكُم ِمدرارا     { ِبدِليل  . ِللسقْيا وِسيلَةٌ

أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب خـرج يستسـِقي فَصـِعد الِْمنبـر            :ورِوي عِن الشعِبي  ،اِالسِتغفَاِر
نه كَانَ غَفَّارا يرِسلَ السماَء علَيكُم ِمدرارا ويمـِددكُم ِبـأَمواٍل           استغِفروا ربكُم أَ  {:فَقَالَ

ثُم نزلَ  ،}استغِفروا ربكُم أَنه كَانَ غَفَّارا    {،}وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا      
لَقَد طَلَبته ِبمجاِديِح السماِء الَِّتي يستنزلُ ِبهـا        :فَقَالَ،ني لَِو استسقَيت  يا أَِمري الْمؤِمنِ  :فَقَالُوا
١٦٤.الْقَطَر " 

يسـن  ،أَِو الْخطْبـِة الْواِحدةِ   ،وبِقيةُ الْفُقَهاِء والْقَاِئلُونَ ِبندِب صالَِة اِالسِتسقَاِء والْخطْبتينِ      
وتبدل تكِْبريات اِالفِْتتاِح الَِّتي ِفي خطْبتِي الِْعيديِن       ،إلِْكْثَار ِمن اِالسِتغفَاِر ِفي الْخطْبةِ    ِعندهم ا 

ِفي وِصيغته كَما أَوردها النوِوي     ،والشاِفِعيِة،ِباِالسِتغفَاِر ِفي خطْبتي اِالسِتسقَاِء ِعند الْماِلِكيةِ     
ويكَبر كَخطْبتـِي   ،١٦٥أَستغِفر اللَّه الَِّذي الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب ِإلَيهِ          " مجموِعِه  

 ١٦٧بِةونفَى الْحنِفيةُ التكِْبري ولَم يتعرضوا ِلِالسِتغفَاِر ِفي الْخطْ،١٦٦الِْعيديِن ِعند الْحناِبلَِة
 :االستغفار يف ختام صالة الليل

وِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ   ) ١٧( كَانوا قَِليلًا ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ        {: قال تعاىل عن املتقني   
وبنا  الَِّذين يقُولُونَ ربنا ِإننا َآمنا فَاغِْفر لَنا ذُن        {: وقال تعاىل .]١٨-١٧/الذاريات [})١٨(

الصاِبِرين والصاِدِقني والْقَاِنِتني والْمنِفِقني والْمستغِفِرين ِبالْأَسـحاِر       ) ١٦(وِقنا عذَاب الناِر    
 ] .١٦،١٧/آل عمران [})١٧(

  :االستغفار بعد اإلفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف ا

                                                                                                                            
 ٢٨٨ / ٢ ، واملغين مع الشرح ٢٨٣ / ١البدائع  - ١٦٣
 فيه انقطاع) ٨٤٢٩)(٤٧٤ص  / ٢ج (مصنف ابن أيب شيبة  - ١٦٤
 ، واملغين   ٨٣ / ٥ ، واموع    ٢٠٧ / ٢ ، واحلطاب    ٣١٦ / ١ ، والقليويب    ١٠٦ ،   ١٠٣ / ١جواهر اإلكليل    - ١٦٥

  ٢٨٨ / ٢مع الشرح 
  .٢٨٨ / ٢املغين مع الشرح  - ١٦٦
  .٣٠٠ الفالح الطحطاوي على مراقي - ١٦٧



 ٩٨

 أَفَاض الناس واستغِفروا اللَّه ِإنَّ اللَّـه غَفُـور رِحـيم             ثُم أَِفيضوا ِمن حيثُ    {: قال تعاىل 
 .]١٩٩/البقرة [})١٩٩(

 :١٦٨اِالسِتغفَار ِلألَْمواِت 
ي فَِف،وقَد ثَبت ِفي السنِة اِالسـِتغفَار ِلألَْمـواتِ       .اِالسِتغفَار ِعبادةٌ قَوِليةٌ يِصح ِفعلُها ِللْميتِ     

وعِقب الدفِْن  ،١٦٩لَِكن الَ يستغفَر ِلصِبي ونحِوهِ    ،صالَِة الِْجنازِة ورد الدعاُء ِللْميِت ِبالْمغِفرةِ     
داود روى أَبو   ،ألَِنه ِحينِئٍذ ِفي سؤال منكٍَر ونِكريٍ     ،يندب أَنْ يِقف جماعةٌ يستغِفرونَ ِللْميتِ     

  ِبىفَّانَ قَالَ كَانَ النِن عانَ بثْمع نـِه فَقَـالَ   -�-علَيع قَفِت ويفِْن الْمد غَ ِمنِإذَا فَر  »
  . .١٧٠»استغِفروا َألِخيكُم وسلُوا لَه التثِْبيت فَِإنه اآلنَ يسأَلُ 

 النجاِشى صـاِحب    - � -نعى لَنا رسولُ اللَِّه      قَالَ   - رضى اهللا عنه     -وعن أَِبى هريرةَ    
 .١٧١» استغِفروا َألِخيكُم  « :يوم الَِّذى مات ِفيِه فَقَالَ،الْحبشِة

   .١٧٢وصرح ِبذَِلك جمهور الْفُقَهاِء
الدعاُء ِبالْمغِفرِة ألَِهِلها عِقـب     ،والشاِفِعيِة،وِمن آداِب ِزيارِة الْقُبوِر ِعند الْحنِفيِة والْماِلِكيةِ      

ِهملَيِليِم عساِبلَةُ ،التنالْح ذَِلك نسحتاس١٧٣و.  
ِمنؤالْم صخي ذَا كُلُّههو،ماإلِْجآِن والْقُر صِبن لَه فَارِتغاِالس مرحفَي تيالْم ا الْكَاِفر١٧٤اِع أَم. 
 :اِالسِتغفَار عِن الِْغيبِة 

                                                 
 . ط الرياض ٥٦٨ / ٢املغين البن قدامة  - ١٦٨
 ط ٣٣٤ / ١ ط العلمية ، وحاشية الصعيدي علـى الكفايـة      ١٩٨ / ١ ، والبحر الرائق     ٤٥٩ / ١فتح القدير    - ١٦٩

  .٣٧٢ / ٢ ، واملغين مع الشرح الكبري ١٤٤ / ٥احلليب ، واموع 
 صحيح ) ٣٢٢٣(سنن أىب داود - ١٧٠
 )٢٢٤٨(ومسلم ) ١٣٢٧(رى صحيح البخا - ١٧١
 ، واملغين مع الشرح الكـبري  ٢٩٤ / ٥ ط احلليب ، واموع ١٢١ / ١ ، واألنوار السنية    ٦٠١ / ١ابن عابدين    - ١٧٢
  .٥٦٨ / ١ ، والشرح الصغري للدردير ٣٨٥ / ٢

 ، وابـن    ٣٠٩ / ٥ ط بوالق ، واموع      ٣٣٨ / ٢ ، وفتح القدير     ٢١٩ / ٢املدين على كنون هامش الرهوين       - ١٧٣
 . ط املكتب اإلسالمي ٣٦٦ / ١ ط العلمية ، والكايف ٢١٠ / ٢ ، والبحر الرائق ٦٠٤ / ١عابدين 

  ،١٤٤ / ٥اموع  - ١٧٤



 ٩٩

     ابالَِّذي اغْت قاُء ِفي حلَمالْع لَفتاخ،    ِن اُغِْتيبالَل مِتحاس هملْزل يه،   فَاِر لَـهِتغاِالس عم، أَم
 .يكِْفيِه اِالسِتغفَار ؟ 

وقَولٌ ،والْحناِبلَِة،وهو مـذْهب الشـاِفِعيةِ    ،غفَارِإذَا لَم يعلَم مِن اُغِْتيب فَيكِْفي اِالستِ      :األَْول
ِلما روى الْخالَّل ِبِإسناِدِه    .وِفي ِإعالَِمِه ِإدخال غَم علَيهِ    ،وألَِنَّ ِإعالَمه ربما يجر ِفتنةً    ،ِللْحنِفيِة

  .١٧٥ب أَنْ يستغفَر لَه عن أَنٍس مرفُوعا كَفَّارةُ مِن اُغِْتي
 فَاِر لَهِتغاِالس عالَِلِه مِتحِمِن اس دفَالَ ب ِلمفَِإنْ ع. 

وهو قَول  ،والَ يِجب اسِتحالَلُه  ،يكِْفي اِالسِتغفَار سواٌء عِلم الَِّذي اُغِْتيب أَم لَم يعلَم        :الثَّاِني
نالْح ِمن اِويِة الطَّحِفي. 

أَو أَحـدا   ،فَِإنْ لَم يِجده  ،والْماِلِكيِة علَى أَنه الَ بد ِمِن اسِتحالَل الْمغتاِب ِإنْ كَانَ موجودا          
 .استغفر له ِمن ورثَِتِه 

 :اِالسِتغفَار ِللْكَاِفِر 
ِإنَّ اِالسِتغفَار ِللْكَاِفِر   :بل بالَغَ بعضهم فَقَال   ،ِفِر محظُور اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنَّ اِالسِتغفَار ِللْكَا     

   لَهفَع نم ِضي كُفْرقْتي،             ِفرغالَى الَ يعت لَى أَنَّ اللَّهل عدِة الَِّتي تاِردوِص الْوصا ِللنكِْذيبألَِنَّ ِفيِه ت
 .لَى كُفِْرِه فَهو ِمن أَهل الناِر وأَنَّ من مات ع،أَنْ يشرك ِبِه

         لَه فَرغفَي ِمنؤاَء أَنْ يجر يِللْكَاِفِر الْح فَرغتِن اسا مأَمِة        ،وـازـةُ ِبِإجِفينالْح حـرص فَقَـد
ةِ   ،ذَِلكاياَء ِبالِْهدعاِبلَةُ الدنالْح زوجو،   ِمن ذَِلك دعبتسالَ يو ِرِهمغَي ،   مهضعب رظْهتاس كَذَِلك

 .١٧٦ألَِنَّ هذَا ِمن أَحكَاِم اْآلِخرِة،جواز الدعاِء ألَِطْفَال الْكُفَّاِر ِبالْمغِفرِة
  :١٧٧اِالسِتغفَار ِعند النوِم

                                                 
 ط  ٢١٠ / ٦ ط امليمنية ، ومطالـب أويل النـهى          ٣٥٧ / ٤ ، وشرح الروض     ٢٦٤ ،   ٢٦٣ / ٥ابن عابدين    - ١٧٥

 ، وشـرح ميـارة      ٣٧٢ / ١ ، وشرح ثالثيات مسند أمحد       ٢٩١ ،   ٢٩٠ / ١املكتب اإلسالمي ، ومدارج السالكني      
 . ط مصطفى احلليب ١٧٤ / ٢الكبري 

 ط  ١٤٨ / ٢ ، والنسـفي     ١٣٥ / ٢ ، وأصول السرخسـي      ٤٦٧ / ١ ، وفتح القدير     ٣٥١ / ١ابن عابدين    - ١٧٦
 العربية ، واية  ط دار إحياء الكتب٢٦٠ / ٤ ط املنريية ، والفروق      ٣٨ ،   ٣٤ / ١١ ،   ١٤٨ / ١٠احلليب ، واأللوسي    

 ، ٣٥٧ / ٢ ، واملغين مع الشرح الكـبري     ١٤٤ / ٥ ط احلليب ، واموع      ٤٨٤ / ٢احملتاج وحاشية الشرباملسي عليها     
 ط البهية ، واقتضـاء الصـراط        ١٧٧ / ٣ ، وفتح الباري     ١٤٧ ،   ١٤٦ / ١ ، وفتاوى ابن تيمية      ٦٩٩ / ١والفروع  

  .٤١٦ / ١ واآلداب الشرعية  ط دار اد ،٤٤٥املستقيم البن تيمية 



 ١٠٠

ِليكُونَ اِالسِتغفَار خاِتمةَ عمِلِه ِإذَا     ،خرىيستحب اِالسِتغفَار ِعند النوِم مع بعِض األَْدِعيِة األُْ       
 هوحر تِفعِعيدٍ    ،رأَِبي س نع ِمِذيرى التور:          اللَّـه ِفرغـتاِشِه أَسأِْوي ِإلَى ِفري قَال ِحني نم

          ِه ثَالَثَ مِإلَي وبأَتو ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه ِمثْل        الَِّذي الَ ِإلَه تِإنْ كَانو هوبذُن لَه اللَّه اٍت غَفَرر
  .١٧٨زبِد الْبحِر 

 :الدعاُء ِبالْمغِفرِة ِللْمشمِت 
" :فَيقُول لَه الْعـاِطس   " يرحمك اللَّه   " :يسن ِللْعاِطِس أَنْ يدعو ِبالْمغِفرِة ِلمن شمته ِبقَوِلهِ       

 ١٧٩يهِديكُم اللَّه ويصِلح بالَكُم" :أَو يقُول لَه" ر اللَّه لَنا ولَكُم يغِف
ِلما ِفي الْموطَِّأ عن ناِفٍع أَنَّ ابن عمر كَانَ         ،"يرحمنا اللَّه وِإياكُم ويغِفر لَنا ولَكُم       " :أَو يقُول 

فَِقيل لَه طَسِإذَا ع:حرياللَّه كقَال،م: لَكُما ولَن ِفرغيو اكُمِإيو ا اللَّهنمحر١٨٠ي.  
 :اخِتتام األَْعمال ِباِالسِتغفَاِر 

قَد أَمـر   فَ،الْمتتبع ِللْقُرآِن الْكَِرِمي واألَْذْكَاِر النبِويِة يِجد اخِتتام كَِثٍري ِمن األَْعمال ِباِالسِتغفَارِ          
  ِبيالَى      �النعِلِه تفَاِر ِبقَوِتغاِتِه ِباِالسيكَـانَ       {:ِفي آِخِر ح هِإن هِفرغتاسو كبِد رمِبح حبفَس
  ) .٣/ سورة النصر (} توابا 

 دموتماِم الْوضوِء يندب اِالسِتغفَار كَما تقَ،وِفي اخِتتاِم الصالَِة
 :١٨١االستغفار يف ختم االس

روى أَبـو هريـرةَ     ،واِالسِتغفَار ِفي ِنهايِة الْمجِلِس كَفَّارةٌ ِلما يقَع ِفي الْمجِلِس ِمن لَغطٍ           
      ِبيِن النع هنع اللَّه ِضيقَالَ �ر":     طُهِفيِه لَغ ا كَثُرِلسجم لَسج نـ  ،م فَقَالَ قَب   قُـوملَ أَنْ ي :

                                                                                                                            
 وما بعدها ط احلليب ، والشـرح        ٨٨ ، واألذكار للنووي     ٤٣٢ / ٢ ، والفواكه الدواين     ٧٧ / ٣مرقاة املفاتيح    - ١٧٧

  .٦٦٦ ، ٦٦٥ ، وجمموعة التوحيد البن تيمية وحممد بن عبد الوهاب ٧٦٥ / ٤الصغري 
 حسن) ٣٧٢٥(سنن الترمذى - ١٧٨
 / ٤ ط احلليب ، والشـرح الصـغري   ٢٤١ ، واألذكار ص ٤٥١ / ٢والفواكه الدواين    ،   ٣٦٦ / ١ابن عابدين    - ١٧٩

٧٦٥.  
شرح الزرقاين على موطـأ     (  ، واألثر عن عبد اهللا بن عمر أخرجه مالك           ٣٣٣ / ١شرح ثالثيات مسند أمحد      - ١٨٠

 صحيح) ١٧٧٠(وموطأ مالك )  هـ ١٣٧٩ ط مطبعة االستقامة ٣٦٥ / ٤اإلمام مالك 
 ط املنريية ، واألذكار للنـووي       ٢٥٨ / ٢٠ ، واأللوسي    ١٤٤ ، وتنبيه الغافلني     ٦٥ / ٨لسادة املتقني   إحتاف ا  - ١٨١

  .٢٦٢ / ١٠ ط احلليب ، وفتاوى ابن تيمية ٢٦٥



 ١٠١

  ِدكمِبحا ونبر كانحبس،      كِإلَي وبأَتو كِفرغتأَس تِإال أَن ا كَانَ ِفـي      ،ال ِإلَهةٌ لَمكَانَ كَفَّار
 .١٨٢"ذَِلك الْمجِلِس

ن أَحد ِفى مجِلِسِه ِعنـد      عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص أَنه قَالَ كَِلمات الَ يتكَلَّم ِبهِ            و
                 لَه ِتمِلِس ِذكٍْر ِإالَّ خجمٍر ويِلِس خجِفى م نقُولُهالَ يو هنع ِبِهن اٍت ِإالَّ كُفِّرراِمِه ثَالَثَ مِقي

حمـِدك الَ ِإلَـه ِإالَّ أَنـت    ِبِهن علَيِه كَما يختم ِبالْخاتِم علَى الصِحيفَِة سبحانك اللَّهم وبِ 
كِإلَي وبأَتو كِفرغت١٨٣.أَس 

 .وإن كان غري ذلك كان كفارة له،فإن كان جملس خري كان كالطابع عليه
   ١٨٤)آخر اللَّيل ( السحر :وِمن آِكِد أَوقَاِت اِالسِتغفَاِر

 وِللْخبِر الصِحيحِ ) ٥ ١٨/ سورة الذاريات   (} غِفرونَ  وِباألَْسحاِر هم يست  { :ِلقَوِلِه تعالَى 
ينِزل ربنا تبارك وتعالَى كُل لَيلٍَة ِإلَـى سـماِء          : قَالَ - � -عن أَِبى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه       

 فَأَستِجيب لَه ؟ من يسأَلُِني فَأُعِطيه       من يدعوِني :فَيقُول،الدنيا ِحني يبقَى ثُلُثُ اللَّيل األَِْخريِ     
  .١٨٥؟ من يستغِفرِني فَأَغِْفر لَه ؟

 : االستغفار بعد كل ذنب
 يقُولُ كُنت رجـالً     - رِضى اللَّه عنه     -فعن أَسماَء بِن الْحكَِم الْفَزاِرى قَالَ سِمعت عِليا          

  ِمن تِمعوِل اللَِّه    ِإذَا سسثَِنى            -�- رـدِإذَا حِنى وفَعناَء أَنْ يا شِبم هِمن ِنى اللَّهفَعِديثًا نح 
 -أَحد ِمن أَصحاِبِه استحلَفْته فَِإذَا حلَف ِلى صدقْته قَالَ وحدثَِنى أَبو بكٍْر وصدق أَبو بكٍْر                

ما ِمن عبـٍد يـذِْنب ذَنبـا        «  يقُولُ   -�-الَ سِمعت رسولَ اللَِّه      أَنه قَ  -رضى اهللا عنه    
              لَه اللَّه ِإالَّ غَفَر اللَّه ِفرغتسي ِن ثُميتكْعلِّى رصفَي قُومي ثُم ورالطُّه ِسنحةَ    .»فَيِذِه اآليأَ هقَر ثُم

                                                 
 صحيح لغريه ) ٦٦٣)(٢٧١ص  / ١٩ج  (-املعجم الكبري للطرباين  - ١٨٢
 صحيح  ) ٤٨٥٩(سنن أىب داود  - ١٨٣
 ط احلليب ، واملغين مـع الشـرح         ٢٦٨ / ١ ط االستقامة ، وإعانة الطالبني       ٣٦ ،   ٣٥ / ٢الزرقاين على املوطأ     - ١٨٤

 . ط صبيح ٢٢١ / ١ ، وتفسري أيب السعود ١٣٦ / ١٠ ط املنار الثالثة ، وفتاوى ابن تيمية ٧٧٧ / ١الكبري 
بعـة   ط مط  ٣٧ - ٣٥ / ٢وشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك        )١٨٠٨(ومسلم) ١١٤٥(البخاريصحيح   - ١٨٥

 ) . هـ ١٣٧٣االستقامة 



 ١٠٢

:}   لُواْ فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو           ِفـرغن يمو وِبِهمواْ ِلذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَو
 ١٨٦.سورة آل عمران) ١٣٥(} الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

 :ويف حالة الكرب،االستغفار يف ختام العمر
ورأَيـت  ) ١(ِإذَا جاَء نصر اللَِّه والْفَـتح       {:  عند اقتراب أجله   �اىل لنبيه  فقد قال اهللا تع   

) ٣(فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابـا         ) ٢(الناس يدخلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْواجا       
 .]سورة النصر[

عالمة على قرب اية أجل النيب      ، دين اهللا أفواجا   ودخول الناس يف  ،فقد جعل اهللا فتح مكة    
واإلكثار منـه يف    ،فينبغي مالزمة االستغفار يف كل وقت     ،وأمره عند ذلك باالستغفار   ،�

فقد كـان   ،وتنالوا هذه اخلريات  ،لتحوزوا هذه الفضائل  ،هذه األوقات واألحوال املذكورة   
 ِفى الْمجِلـِس    -�- كُنا لَنعد ِلرسوِل اللَِّه      عِن ابِن عمر قَالَ ِإنْ    و،نبينا يكثر من االستغفار   

 .١٨٧»رب اغِْفر ِلى وتب علَى ِإنك أَنت التواب الرِحيم « الْواِحِد ِمائَةَ مرٍة 
 

  ـــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح ) ١٥٢٣(سنن أىب داود - ١٨٦
 صحيح ) ١٥١٨(سنن أىب داود  - ١٨٧



 ١٠٣

 املبحث السادس
االستغفارة األنبياء واملرسلني سن  

 
يلجؤون إليـه يف    ،وطريق ووسيلة األولياء والصاحلني   ،واملرسلنيإن االستغفار سنة األنبياء     

وبه يرتقـون يف مـدارج      ،به يتضرعون وبه يتقربون   ،يف السراء والضراء  ،كل وقت وحني  
وبـه  ،وبه يصححون سـريهم إىل اهللا     ،به ينورون قلوم وينريون قبورهم    ،القرب عند اهللا  

 آدم وأمنا حواء عليما السـالم ملـا       فأبونا،ينصرون ويمطرون ويرزقون ويغاثون ويرمحون    
أذنبا وعاتبهما رما أحسا خبطئهما التجآ إىل رمـا متضـرعني مسـتغفرين نـادمني               

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وِإنْ لَم تغِفر لَنـا وترحمنـا لَنكُـونن ِمـن              : فكان مما قاال  ،مسترمحني
  اِسِريندنا نوح عليه السالم   وقال سي .]٢٣:األعراف[الْخ :      ـنِلمو ياِلدِلوِلي و اغِْفر بر

وِإالَّ تغِفر ِلي وترحمِني أَكُـن      : وقال،]٢٨:نوح[دخلَ بيِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت      
   اِسِرينالْخ ـي   : وقال موسى عليه السالم ملا قتل رجال من األقباط        .]٤٧:هود[ِمنِإن بر

           ِحيمالر فُورالْغ وه هِإن لَه فَرِلي فَغ فِْسي فَاغِْفرن توقـال شـعيب    .]١٦:القصـص [ظَلَم
وقال سيدنا صاحل   .]٩٠:هود[واستغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه ِإنَّ ربي رِحيم ودود          : لقومه

يا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره هو أَنشأَكُم ِمـن             : لقومه بعد أن أمرهم بعبادة اهللا     
             ِجيـبم ـي قَِريـببـِه ِإنَّ رـوا ِإلَيوبت ثُـم وهِفرغـتـا فَاسِفيه كُمرمعتاسِض واَألر

يتريـث يف   وحكى اهللا عن سيدنا داود ملا تسرع يف احلكم بني اخلصمني ومل             .]٦١:هود[
: وهذا ابنه سليمان قـال    .]٢٤:ص[فَاستغفَر ربه وخر راِكعا وأَناب      : فأحس خبطئه ،ذلك

               ابهالْو تأَن كِدي ِإنعب ٍد ِمنِغي َألحبنلْكًا ال يِلي م بهِلي و اغِْفر بوهذا .]٣٥:ص[ر
وبقي كذلك حىت تـيقن أنـه   ، رغم ضاللهإبراهيم عليه السالم كان يستغفر لنفسه وألبيه     

ربنـا اغِْفـر ِلـي وِلواِلـدي        ،وكان يستغفر لكل مؤمن سابق والحق     ،عدو اهللا فتربأ منه   
     ابالِْحس قُومي موي ِمِننيؤِللْمم وخامتهم حممد     .]٤١:إبراهيم[وقال له ربه   �وهذا خري  :

: وقـال لـه   ،]١٩:حممد[ه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت      فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإالَّ اللَّ     
 ].٣:النصر[فَسبح ِبحمِد ربك واستغِفره ِإنه كَانَ توابا 



 ١٠٤

وحاجتنا حنن اليوم للتوبة واالستغفار أكثر من أي وقت مضى؛ ألن وقتنـا هـذا امـتأل                 
وقست بسـبب   ،كثرت أسباب املعاصي يف البيت والشارع والعمل      و،باملغريات والذنوب 

فأصبح لزاما على املؤمنني لـزوم  ،وانطمست البصائر واألبصار ،ذلك القلوب وعالها الران   
اقتـداء بالرسـل    ،واللوذ ذا الركن الركني   ،هذه العبادة العظيمة وجتديدها حينا بعد حني      

ِإنهم : به والتابعني الذين وصفهم اهللا بقوله     وبرسولنا األواه وأصحا  ،الكرام صفوِة خلق اهللا   
كَانوا قَبلَ ذَِلك محِسِنني كَانوا قَِليالً ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ وِباَألسحاِر هـم يسـتغِفرونَ               

 .]١٨-١٦:الذاريات[
طُوبى ِلمن وجـد ِفـى      « :� اِهللا   قَالَ رسولُ :قَالَ،رِضي اللَّه عنه  ، وعن عبِد اِهللا بِن بسرٍ    

 ١٨٨»صِحيفَِتِه اسِتغفَارا كَِثريا 
 

  ـــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٣٩٥٠(وسنن ابن ماجه ) ٣٥٠٨(مسند البزار  - ١٨٨



 ١٠٥

 املبحث السابع
  أهم فوائد االستغفار

 
 :االستغفار أفضل العبادات وأنفعها للعباد-*

ه غَفُور رِحـيم    واستغِفروا اللَّه ِإنَّ اللَّ   : فقال تعاىل ، وقد أمر اهللا عز وجل به يف آيات كثرية        
وقد أمر عز وجل به     ،)٩٠:هود(واستغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه      : وقال تعاىل ) ٢٠:املزمل(

فَسبح ِبحمِد ربك واسـتغِفره ِإنـه   :  فقال عز وجل-ويف ضمن ذلك أمر ألمته    - �نبيه  
 ،)٣:النصر(كَانَ تواباً 

 :مغفرة الذنوب-*
اِالسِتغفَار ِإنْ كَانَ ِبمعنى التوبِة فَِإنه يرجى أَنْ يكَفَّر ِبِه الذُّنوب ِإنْ توافَرت ِفيـِه شـروطُ     

 غَفُورا  ومن يعمل سوًءا أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللَّه يِجِد اللَّه          { :يقُول اللَّه سبحانه  ،التوبِة
مِن استغفَر اللَّه تعالَى ِفي دبـِر       :رسول اللَّهِ  �ويقُول  ) ١١٠/ سورة النساء   ( } رِحيما  

غُِفر ،أَستغِفر اللَّه الَِّذي الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم وأَتوب ِإلَيهِ          :فَقَال،كُل صالٍَة ثَالَثَ مراتٍ   
   ١٨٩نْ كَانَ قَد فَر ِمن الزحِفلَه وِإ

   ١٩٠.والَ كَِبريةَ مع اِالسِتغفَاِر فَالْمراد ِباِالسِتغفَاِر هنا التوبةُ ،الَ صِغريةَ مع اإلِْصراِر:وقَد ِقيل
كَـروا اللَّـه فَاسـتغفَروا       والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَ        {:لقوله تعاىل   و 

أُولَِئك ) ١٣٥(ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر الذُّنوب ِإلَّا اللَّه ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ              
يها وِنعم أَجر الْعاِمِلني    جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن ربِهم وجنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين فِ          

 ]١٣٧-١٣٥/آل عمران [}) ١٣٦(
 ]١٠٦/النساء [})١٠٦(واستغِفِر اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما { : وقوله تعاىل 

                                                 
 صحيح) ٣٠٠٦٣)(٣٠٠ص  / ١٠ج (ومصنف ابن أيب شيبة ) ١٥١٩(سنن أىب داود  - ١٨٩
 ،  ١٧٢ / ١ ، والطحطاوي علـى مراقـي الفـالح          ٣٥٢ / ٥ ، وابن عابدين     ٧٧ ،   ٦٦ / ٣مرقاة املفاتيح    - ١٩٠

 ط احللـيب ،     ١٨١ / ٢ ، وشرح ميارة الصغري      ٣٠٨ ،   ٢٩٠ / ١ ، ومدارج السالكني     ٢٨٢ / ٧والفتوحات الربانية   
 ، واملغين   ٤١ / ١٥ ،   ٦٥٥ / ١٠ ط البهية ، وفتاوى ابن تيمية        ٨١ / ١١ ، وفتح الباري     ٩ / ١والزواجر البن حجر    

 . ط املنار األوىل ٨٠ / ٢مع الشرح 



 ١٠٦

         بوقُِّق التحونَ تاِر دِكساِالنِه اِالفِْتقَاِر وجلَى وع فَارِتغـاُء    ،ِةفَِإنْ كَانَ اِالسالْفُقَه لَفتفَقَِد اخ
 ةُ قَالُوا ،ِفي ذَِلكاِفِعياِئرِ    :فَالشونَ الْكَبد اِئرغالص كَفِّري هاِبلَةُ  ،ِإننالْحةُ واِلِكيقَال الْمو:   فَـرغت هِإن

 وبةٍ    ،ِبِه الذُّنكَِبريٍة وـِغريص نيقُوا بفَري لَمو،   ـرـا صم ـوهـِب    وكُت ـضعِبـِه ب تح
  .١٩٢اِالسِتغفَار ِممحاةٌ ِللذُّنوِب :�ِلقَوِلِه ،١٩١الْحنِفيِة

 : املتاع احلسن-*
ووعدهم بأن ميتعهم متاعا حسنا من إغداق يف        ، لقد أمر اهللا هذه األمة باالستغفار والتوبة      

لبـنني واألهـل إن مسعـوا       النعم والطيبات وسعة يف العيش ومتتع باألموال وصالح يف ا         
فقال اهللا جـل    ،وتوعدهم بعذاب كبري يف الدنيا واآلخرة إن خـالفوا وعصـوا          ، وأطاعوا

 وأَِن استغِفروا ربكُم ثُم توبوا ِإلَيِه يمتعكُم متاعا حسنا ِإلَى أَجٍل مسمى ويـؤِت               {:شأنه
وِإنْ تو لَهٍل فَضٍم كَِبٍري كُلَّ ِذي فَضوي ذَابع كُملَيع افي أَخا فَِإن٣/هود [})٣(لَّو[  

 : إنزال املطر وزيادة القوة-*
ويا قَوِم استغِفرواْ ربكُم ثُم توبواْ ِإلَيِه يرِسِل السماء علَيكُم مدرارا ويِزدكُم            {: لقوله تعاىل 

  ِتكُمةً ِإلَى قُوقُو   ِرِمنيجاْ ملَّووتالَ تمع اإلقالع عن الذنب     ف،سورة هود ) ٥٢(}  و االستغفار
 .سبب للخصب والنماء وكثرة الرزق وزيادة العزة واملنعة

 :إجابة الدعاء-*
 غَيـره هـو   وِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلحا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَهٍ         {لقوله تعاىل   

               ِجيـبم ي قَِريببِه ِإنَّ رواْ ِإلَيوبت ثُم وهِفرغتا فَاسِفيه كُمرمعتاسِض واَألر نأَكُم مأَنش {
 سورة هود) ٦١(
*-الرمحة والود: 
فيلح يف  ،فهذا النيب شعيب عليه السالم يرى قومه على أسوأ األخالق مع الشرك واإلحلاد             

يرضـى  ،ويبشرهم بأنّ ربهم رحيم بعباده ودود     ،نصحهم لإلقالع عما هم فيه من ضالل      
                                                 

 ، ٤٨٠ / ٣ ، ومرقاة املفاتيح ٦٥٥ / ١٠ ، وفتاوى ابن تيمية     ٨١ / ٣ ، ومرقاة املفاتيح     ٢٨٨ / ١ابن عابدين    - ١٩١
 . ط السنة احملمدية ٢٩٠ / ١ومدارج السالكني 

ضعيفة أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس من حديث حذيفة بن اليمان ، وهو ضعيف جدا سلسلة األحاديث ال                 - ١٩٢
 )٢٢٨٧(واملوضوعة 



 ١٠٧

 لقوله  ويكفِّر عنهم ما مضى من سيئام إذا أخلصوا النيةَ والتوجه إليه          ،عن عباده الصاحلني  
 سورة هود) ٩٠ (}واستغِفرواْ ربكُم ثُم توبواْ ِإلَيِه ِإنَّ ربي رِحيم ودود{:تعاىل

 : االستغفار زاد الداعية إىل اهللا-*
فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمـِد ربـك ِبالْعِشـي              {: لقوله تعاىل 

 سورة غافر) ٥٥(} والِْإبكَاِر
*- االستغفاريف جلب النعم ودفع النقمسبب . 

لقولـه  ،غيث واإلمداد باألموال والبنني ونبات األشجار وتوفر املياهسبب لرتول ال فهو  
) ٩(ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم ِإسـرارا         {:تعاىل على لسان النيب نوح عليه السالم      
) ١١(كُم ِمـدرارا    يرِسـِل السـماَء علَـي     )  ١٠(فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا       

 ]٩،١٢/نوح[} )١٢(ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا 
وليهز ،إن نيب اهللا نوحا عليه السـالم أمـر قومـه باالسـتغفار ليحـرك عـواطفهم                ف

م من احنباس األمطار وضـيق      وليظهر هلم أن ما أصا    ،وليجدد اإلميان يف قلوم   ،مشاعرهم
األرزاق وحرمان الذرية وفقد سبل العيش الكرمي مرده أوال إىل جفاف القلوب من اإلميان              
وخلو األفئدة من اخلوف والتفكر واالعتبار؛ ألن جفاف القلوب والعقول أضر من جفاف             

 .بل هو سبب كل ذلك،احلقول
ب سبب لرتول الغيث واإلمداد باألموال والبنني        أنَّ االستغفار من الذن     أيضاً بينت اآليات و

ذلك أنّ الذنوب واملعاصي إذا انتشرت يف أمة سببت الشقاء          ،ونباِت األشجار وتوفُّر املياه   
وهلذا أمر اهللا الناس عرب األجيال بواسطِة أنبيائه أن يقِلعوا عـن            ،واهلالك والقحطَ واجلدب  

 .حىت ينالوا رمحته وجيتنبوا غضبه،لى ما اقترفوهويطلبوا الغفرانَ من اهللا ع،املعاصي
 :يدفع العقوبة عن صاحبه ومينع نزول املصائب به-*

ويرفع العقوبـات النازلـة     ، وحيول دون حلول الكـوارث واألزمـات والنكبـات        
وحيقق األمـن النفسـي     ،كالقحط والطوفان واجلـوع واألوبئـة املهلكـة       ،باإلنسان

أَنزلَ اللَّه   « -�-ةَ بِن أَِبى موسى عن أَِبيِه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه           فعن أَِبى برد  ،واالجتماعي
وما كَانَ اللّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللّـه معـذِّبهم وهـم              {(علَى أَمانيِن ُألمِتى    



 ١٠٨

 تركْت ِفيِهم اِالسِتغفَار ِإلَـى يـوِم الِْقيامـِة    ِإذَا مضيت ،سورة األنفال ) ٣٣(} يستغِفرونَ
«١٩٣. 
 :االستغفار دواء وعالج-*

وهو سبب فرح العبـد     ،وأساس الوقاية من غضبه   ،مالذ املضطر وباب الفوز برضا اهللا     فهو  
ـ :فعِن الزبيِر،يوم جيد صحيفته مملوءة باالستغفار ،وحبوره يوم لقاء اهللا     � -ِه أَنَّ رسولَ اللَّ

فـاملكثر مـن    .١٩٤" فَلْيكِْثر ِفيها ِمن اِلاسـِتغفَاِر      ؛ من أَحب أَنْ تسره صِحيفَته      " : قَالَ -
ويزداد فرحا وحبورا عندما    ،االستغفار يبعث طاهرا نقيا فرحا مسرورا ال ذنب يؤاخذ عليه         

 .يقبض صحيفته بيمينه وجيدها ممتلئة باالستغفار
 :ك املسائل ففر إىل االستغفارتعيإذا أ-*
شهدت شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا إذا أعيتـه املسـائل            : "يقول ابن القيم رمحه اهللا     

واستعصت عليه فر منها إىل التوبة واالستغفار واالستعانة باهللا واللجوء إليـه واسـترتال              
بثُ املدد اإلهلي أن يتتابع عليـه       فقلَّما يل ،الصواِب من عنده واالستفتاح من خزائن رمحته      

 ١٩٥".بأيتهن يبدأ،وتزدِلف الفتوحات اإلهلية إليه،مدا
 :سبب النشراح الصدر-*

 ١٩٦رواه أمحد.»ِإنه لَيغانُ علَى قَلِْبى حتى أَستغِفر اللَّه ِمائَةَ مرٍة « : � وقد قال 
 :سبب حلسن اخللق والسهولة مع اخللق-*

 ح نفع            ِبـىِللن ذَِلك تِرِه فَذَكَرِإلَى غَي هدأَع ِلى لَملَى أَهع باِنى ذَرفَةَ قَالَ كَانَ ِفى ِلسذَي
أَين أَنت ِمن اِالسِتغفَاِر يا حذَيفَةُ ِإنى َألستغِفر اللَّه كُلَّ يوٍم ِمائَةَ مرٍة وأَتوب              «  قَالَ   -�-

 .١٩٧»ِإلَيِه 

                                                 
 صحيح لغريه ) ٣٣٦٢(سنن الترمذى - ١٩٣
 وهو حديث حسن) ٦٦٨(وشعب اإلميان للبيهقي) ٨٥١(املعجم األوسط للطرباين - ١٩٤
 ).٤/١٧٢(إعالم املوقعني  - ١٩٥
 يغطى:   يغان -صحيح ) ١٨٣٢٦(مسند أمحد - ١٩٦
 / ٥ج   (-اوى الشبكة اإلسالمية معدلـة       انظر فت   ، و  الفحش: الذرب  -صحيح لغريه     ) ٢٤٠٤٥(مسند أمحد  - ١٩٧
  مرتلة االستغفار واآلثار املترتبة عليه٣٩١٥٤رقم الفتوى ) ٨٢٠٣ص 



 ١٠٩

 :سبب ملغفرة الذنوب وتكفري السيئات -*
وهنا جيد  ، فأوجب ما يكون االستغفار عند الوقوع يف مهاوي املعاصي وأرجاِس الذنوب          

قال ،ومغسلةً يتطهر ا مـن أدران ذنبـه       ،املسلم االستغفار أداةً يتعلَّق ا لتِقيمه من عثرته       
و ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلذُنوِبِهم ومـن         والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً أَ    {:تعاىل  

 سورة آل عمران) ١٣٥(} يغِفر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
للَّيِل والنهاِر وأَنا أَغِْفر الـذُّنوب       يا ِعباِدى ِإنكُم تخِطئُونَ ِبا     ": وكما يف احلديث  القدسي    

     لَكُم وِنى أَغِْفرِفرغتا فَاسِميعوكقوله تعاىل   ،١٩٨"ج}        ثُـم هفْسن ظِْلمي وًءا أَولْ سمعن يمو
 سورة النساء) ١١٠(} يستغِفِر اللّه يِجِد اللّه غَفُورا رِحيما

يا ابن آدم ِإنك مـا      «  ِفيما يرِوى عن ربِه عز وجلَّ أَنه قَالَ          -�-النِبى  وعن أَِبى ذَر عِن     
دعوتِنى ورجوتِنى فَِإنى سأَغِْفر لَك علَى ما كَانَ ِفيك ولَو لَِقيتِنى ِبقُراِب اَألرِض خطَايـا               

ولَو عِملْت ِمن الْخطَايا حتى تبلُغَ عنانَ السماِء ما لَم تشِرك ِبى شيئاً             لَلَِقيتك ِبقُراِبها مغِفرةً    
 .١٩٩»ثُم استغفَرتِنى لَغفَرت لَك ثُم الَ أُباِلى 

 :االستغفار يدفع عن النفس الشعور بالكرب-*
وهذا اإلحسـاس   ،تقصـري يورثها اإلحسـاس بال   ،والزهو بالنفس والعجب باألعمال    

 .فتزداد حسناته ويثقل ميزانه،بالتقصري يدفع املسلم للمزيد من العمل يف طاعة اهللا
حىت ال  ،وتدبر أيضا حكمةَ االستغفار دبر كلّ صالة كما علّمنا عليه الصـالة والسـالم             

على اهللا ومنوا   يعجب املسلم بصالِته وعبادته ويتألّى ا على اهللا كما تألّى بعض األعراِب             
يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَمواْ قُل الَّ تمنواْ علَى ِإسلَامكُم بِل اللَّه يمـن             ،على الرسول بإسالمهم  

 اِدِقنيص ماِن ِإنُ كُنتِلِإلمي داكُمأَنْ ه كُملَي١٧:احلجرات[ع.[ 
     ِمن ملَه دلَا ب ادالِ فَِإنَّ الِْعب       ِبيقَالَ الن مهآِخرو ملَهفَاِر أَوِتغِحيِح     �اسِديِث الصِفي الْح: »

واللَّـِه  « :ويف رواية .٢٠٠»يا أَيها الناس توبوا ِإلَى ربكُم فَِإنى أَتوب ِإلَيِه ِفى الْيوِم ِمائَةَ مرٍة              

                                                 
 مطوال ) ٦٧٣٧(صحيح مسلم - ١٩٨
 قراب األرض أى مبا يقارب مألها: القُراب -صحيح لغريه ) ٢٢١٢٥(مسند أمحد - ١٩٩
 صحيح) ١٨٣٢٤(مسند أمحد  - ٢٠٠



 ١١٠

    ِإلَي وبأَتو اللَّه ِفرغتى َألسةً        ِإنرم ِعنيبس ِمن ِم أَكْثَروويف رواية  ٢٠١»ِه ِفى الْي : »  اغِْفر ماللَّه
اللَّهم اغِْفـر ِلـى هزِلـى       ،وما أَنت أَعلَم ِبِه ِمنى    ،ِلى خِطيئَِتى وجهِلى وِإسراِفى ِفى أَمِرى     

 .٢٠٢»وكُلُّ ذَِلك ِعنِدى ،وِجدى وخطَاى وعمِدى
*-املستغفرقربصفة اهللا تعاىل الغفار ي : 
ويتعبد له ذه العبادة العظيمة اليت جيب توفرها يف عبـاد اهللا            ،ريدد امسه تعاىل ويلهج به    ف 

االستغفار ـ للمؤمن الثقة باهللا وبلطفه  : وحيقق ـ أي ، املستحقني لالستخالف يف األرض
وهـو دعـاء    ، سـتغفار جوهرهـا   فإذا كان الدعاء مـخ العبـادة فاال       ،بعباده الضعفاء 

وهو استجابة هللا وتنفيذ ألمره وذكر له وصلح معه وتقرب إليه وخضوع تام له              ،واستمداد
 .واعتراف بعجز العبد وقدرة مواله

 :االستغفار سبب حملو الذنوب ورفع العقوبة -*
 اللَّه يِجِد اللَّـه غَفُـوراً رِحيمـاً         ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفرِ       :  قال تعاىل 

 ).١١٠:النساء(
ومن ذا  ،وأوجب ما يكون االستغفار عند الوقوع يف مهاوي املعاصي وأرجاِس الـذنوب           

وهنا ِجيد املسلم يف االسـتغفار أداةً يتعلّـق ـا لتقيمـه مـن               ! الذي يسلم من ذلك؟   
: ذكر تعاىل من أوصاف املتقني يف كتابـه فقد ،ومغسلةً يتطهر ا من أدران الذّنوب    ،عثرِته

          ِفـرغي ـنمو وِبِهموا ِلـذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُوا فَاِحشِإذَا فَع الَِّذينو
 ].١٣٥:آل عمران[الذُّنوب ِإالَّ اللَّه ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

من قَالَ أَستغِفر اللَّه الَِّذى     «  يقُولُ   -�-أَنه سِمع رسولَ اللَِّه     -�-عن زيٍد مولَى النِبى     و
 .٢٠٣»الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحى الْقَيوم وأَتوب ِإلَيِه غُِفر لَه وِإنْ كَانَ فَر ِمن الزحِف 

 : الناسرفع الباليا عن -*

                                                 
  )٦٣٠٧(صحيح البخارى - ٢٠١
  )٦٣٩٩(يح البخارىصح - ٢٠٢
 صحيح ) ١٥١٩(سنن أىب داود - ٢٠٣



 ١١١

فَلَوالَ أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني لَلَِبثَ ِفـى   :  قال اهللا سبحانه يف شأن نبيه يونس عليه السالم        
 ].١٤٣،١٤٤:الصافات[بطِْنِه ِإلَى يوِم يبعثُونَ 

 :االستغفار سبب لصفاِء القلب ونقائه-*
 -�-أَِبى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـِه        فعن  ، فالذنوب تترك أثرا سيئًا وسوادا على القلب      

: »                ـهِقلَ قَلْبص فَرغتاسو عزنو اباُء ِفى قَلِْبِه فَِإنْ تدوةٌ سكْتن تكَان بِإذَا أَذْن ِمنؤِإنَّ الْم
كَلَّا بلْ رانَ   {لَّه عز وجلَّ ِفى الْقُرآِن      وِإنْ زاد زادت حتى يعلُو قَلْبه ذَاك الرين الَِّذى ذَكَر ال          

 .٢٠٤»سورة املطففني) ١٤(} علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ
 : زوال اهلم والغم وتفريج الكرب-*
وتفتح أبـواب   ،وتدفع اآلفـات  ،وترتل الرمحات ،وبه متحى السيئات وتبدل إىل حسنات      

وتكشـف  ،وترتبط بعـالم الغيوب   ،طهـر القلـوب   وتت،وبه تفـرج الكروب   ،السموات
وبه تكثر األرزاق وتـزداد     ،وتحقَّق اآلمال ،وحتصل الربكة يف املال   ، وتزول الغموم ،اهلموم

كما يف حـديث ابـن      .وال الوجهة اليت أتت منها    ،النعم حىت ال يدري املستغفر مصدرها     
 فسـاعة    أو عيب ساعةً   وأشار باإلكثار إىل أن اآلدمي ال خيلو من ذنبٍ        :قال احلكيم ،عباس

والعذاب     فإذا كان العبـد مسـتيقظاً     ، والعيوبِ  الذنوبِ  عذابان أدىن وأكرب فاألدىن عذاب 
وإذا هلا عـن    ، فلم يبق يف وباهلا وعذاا      أتبعهما استغفاراً   أو أعتب  ما أذنب على نفسه فكلَّ  

ـ   ،عب والت  والعناءُ  والعسر  والضيق فجاءت اهلموم ،االستغفار تراكمت ذنوبه   ه فهـذا عذاب
   النار األدىن ويف اآلخرة عذاب ،لَوإذا استغفر تنصومـن   فرجاً فصار له من اهلموِم من اهلم 

 .٢٠٥ ال حيتسبه من حيثُ ورزقَ خمرجاًالضيِق
 

������������� 

                                                 
 األثر القليل كالنقطة: النكتة = جلى : صقل = الغطاء : الران -صحيح ) ٨١٧٢(مسند أمحد  - ٢٠٤
  )٨٥٠٨)(١٠٧ص  / ٦ج  (-انظر فيض القدير  - ٢٠٥



 ١١٢
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 . هلم أارااالستغفار جيلب الغيث املدرار للمستغفرين وجيعل هلم جنات وجيعل) ١(
 على املستغفرين بالرزق من األمـوال  - عز وجلّ -االستغفار يكون سببا يف إنعام اللّه     ) ٢(

 .والبنني
 .تسهيل الطّاعات، وكثرة الدعاء، وتيسري الرزق) ٣(
 .زوال الوحشة الّيت بني اإلنسان وبني اللّه) ٤(
 .املستغفر تصغر الدنيا يف قلبه) ٥(
 .إلنس واجلن عنهابتعاد شياطني ا) ٦(
 .جيد حالوة اإلميان والطّاعة) ٧(
 .حصول حمبة اللّه له) ٨(
 .الزيادة يف العقل واإلميان) ٩(
 .تيسري الرزق وذهاب اهلم والغم واحلزن) ١٠(
 .إقبال اللّه على املستغفر وفرحه بتوبته) ١١(
 .وإذا مات تلقّته املالئكة بالبشرى من ربه) ١٢(
 .وم القيامة كان الناس يف احلر والعرق، وهو يف ظلّ العرشإذا كان ي) ١٣(
 .إذا انصرف الناس من املوقف كان املستغفر من أهل اليمني مع أولياء اللّه املتقني) ١٤(
 حتقيق طهارة الفرد واتمع من األفعال السيئة) ١٥(
 ٢٠٦.دعاء محلة عرش ربنا الكرمي له) ١٦(

  
 ������������� 

                                                 
 )٣٠٢ / ٢ (-نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٢٠٦



 ١١٣
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 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�=:8< ا7و+D �)���اT  ا�("$)'  .٢٩
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�=:8< ا���fS �)���اT  ا�("$)'  .٣٠
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي+ $.-# ا�,�"+��  + �����٢ ا12 أ2  6"�<  ا�(="�'  .٣١
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  Y;Rh�٢ اgc"ر �)���ي ا�("$)'  .٣٢
�  ا�("$)'  .٣٣h��(� ة.�Cا� ^Waي +  ٢د.�Cا� b;9Pا� #$"% 
٣٤.   JC5=ا�   �h��(� 1 ا���5ىC٢ا�("$)' + ا��  + �Cا� b;9Pي%"$# ا�. 
�  ا�("$)'  .٣٥h��(� ن"=;Iا Y:Gي +  ٢.�Cا� b;9Pا� #$"% 
٣٦.  JC5=ا� E$1 ا�9ارC+ + '($")ي +  ٢ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�9C أ2  \.اT'   ا�("$)'  .٣٧
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�9C إ+P"ق 12 راه.;X ا�("$)'  .٣٨
 b ا��C.ي%"$# ا�9P; +  ٢آ"$@  ا�("$)' ١٤-١$�9C ا��Jار  .٣٩



 ١١٤

%"$# ا�b;9P  +  ٢ا�("$)' + $�9C أE(:;  2 ا�=.Q)   ت 1��6 ا7+9  دار ا�=H$.ن  .٤٠
 ا��C.ي

٤١.  JC5=9ى ا��=P9 ا�C�$ + '($")ي +  ٢ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
٤٢.   JC5=ا�  EC�-1 ا�9ارC+ + '($")ي +  ٢ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 ;b ا��C.ي%"$# ا�9P +  ٢ا�("$)' + O�PQ ا12 �6"ن  $`+�' ا��+"�'  .٤٣
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  O�PQ٢ اJl 12;=' ا�("$)'  .٤٤
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�9C ا�("$��1 �)���اT  ا�("$)'  .٤٥
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�9C ا�(h"ب ا��m"\  ا�("$)'  .٤٦
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�9C ا���"��  ا�("$)'  .٤٧
 .ي%"$# ا�b;9P ا��C +  ٢$�9C \�9 12 6=�9 ا�("$)'  .٤٨
 $.-# اI+@م + %"$# ا�b;9P ا��C.ي + �G٢ح $:"T  اgc"ر ا�("$)'  .٤٩
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�("$)' + $`+�' ا��+"�' ،$(5^ اgc"ر �)�P"وي .٥٠
�  ا�("$)'  .٥١h��(� ر"gc1 واCي + ٢$:�!' ا��.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 .ي%"$# ا�b;9P ا��C +  ٢$:�!' ا�T  27 '2"PS:�< اT"h�Q7  ا�("$)'  .٥٢
٥٣.  ';.�Cا� 'Cط –$.+.\' ا��.�N$ ]�`=(�  
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�("$)' +ا67"د;b ا�=N,"رة �)�m"ء  .٥٤
%"$# ا�b;9P  +  ٢ا�("$)' + �Gح ا��C' ـ �d$"م ا��f.ى $,C" و6�G" $`+�' ا��+"�'  .٥٥

 ا��C.ي
٥٦.  9WواJ٢ا�("$)' + دار ا�=:�!' + $8=# ا�  
٥٧. T"�=9 ا�WواJ2 ة�h=ة ا���Nف ا�"Pي +  9�٢ ا�:(�ة  ا�("$)' ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
   ٢ا�("$)' + ا�=�9C ا�8"$#  $`+�' ا��+"�'  .٥٨
  ٢ا�("$)' +  \�9 ا��"در ا7رT"ؤوط –%"$# اQ7.ل 12a ا��g7 ت  .٥٩
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢\=^ ا��.م وا�)�)' �)W"�C  ا�("$)'  .٦٠
 b;9 ا��C.ي%"$# ا�P +  ٢\=^ ا��.م وا�)�)' 12a ا��C  ا�("$)'  .٦١
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢أl@ق ا��C  27  ا�(�u اT"h�Q7  ا�("$)'  .٦٢
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢أ$"�  ا12 2(�ان ا�("$)'  .٦٣
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢أ$/"ل ا�b;9P 27  ا�(�u اT"h�Q7  ا�("$)'  .٦٤
�  ا�("$)'  .٦٥h��(� دابcي +  ٢ا.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ي ا�("$)' ا7دب ا�=��د �)�N"ر .٦٦
�  ا�("$)'  .٦٧h��(� ت"�Sي +  ٢ا7+="ء وا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
�  ا�("$)'  .٦٨h��(� د"�,\aي +  ٢ا.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�,�W"m!  ! Y�w^ ا7\="ل وg.اب ذ�G 12a K"ه�1 ا�("$)'  .٦٩
 b ا��C.ي%"$# ا�9P; +  ٢ا�9\"ء �)���اT  ا�("$)'  .٧٠
�  ا�("$)'  .٧١h��(� ���5ي +  ٢ا�9\.ات ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
�  ا�("$)'  .٧٢h��(� ���5ه9 ا�Jي +  ٢ا�.�Cا� b;9Pا� #$"% 
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�Jه�C6 12 9=67 9^ ا�("$)'  .٧٣
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا�JهCh� 9"د 12 ا���ي ا�("$)'  .٧٤
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢' ا�Jه9 وا��-"12a xW ا�=�"رك ا�("$) .٧٥
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢ا��C' �:�9 اy 12 أ6=9 ا�("$)'  .٧٦
   �P2٢ ا��.ا9W ا�=�=T":=2 E  ا�l7"ر �)5@2"ذي ا�("$)' .٧٧
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  �٢:�z< -9ر ا�S@ة �=�ST 12 9=P ا�=�وزي ا�("$)'  .٧٨
�  ا�("$)'  .٧٩h��(� ا7و-"ت ^W"m!ا� +  ٢ b;9Pي%"$# ا�.�C 
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢!W"m^ ا�PS"2' 67=9 ا�("$)'  .٨٠



 ١١٥

 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢!W"m^ ا����ن �)�"+< 12 +@م ا�("$)'  .٨١
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢!W"m^ ا����ن �=P=9 12 ا��m;} ا�("$)'  .٨٢
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي +  ٢$�S,N -�"م ا�)�^ �=�ST 12 9=P ا�=�وزي ا�("$)'  .٨٣
٨٤. Sا�("$)' $:8< ا� #T"- 12a '2"Pي +  ٢.�Cا� b;9Pا� #$"% 
   �N�٢;| أ6"د;b ا�6I"ء �):�ا-  ا�("$)'  .٨٥
   X;JC�٢ ا�(�;:' ا�=�!.\' 12a \�اق ا�("$)'  .٨٦
 إ�P"ف ا��"دة ا�=,��9�2J(�  1ي دار ا���5  .٨٧
 %"$# ا�b;9P ا��C.ي  + ٢ا�m~َ:َ�"ُء ا5َ�ِْ��ِ� ِ�ْ)ُ:َ�ْ�ِ) { ا�("$)'  .٨٨
٨٩. b;9Pا�("$)' -�< ا� O(�S=٢ وا� 
٩٠.   1� ٢ا�("$)' + ا��9ر ا�=12a ��C ا�=)
٩١.   T"���� '��:m٢ا�("$)' + ا��)�)' ا� +   $@+Iا Y,5=ا� 
٩٢.  T"���� 'P�PS٢ا�("$)' + ا��)�)' ا� +  $@+Iا Y,5=ا� 
٩٣.  T"��71 ت ا�P�"S٢ا�("$)' + ر;"ض ا� +  $@+Iا Y,5=ا� 
٩٤.   T"��7ت ا O�2"S=٢' ا�("$)+ $(5"ة ا� +  $@+Iا Y,5=ا� 
٩٥.  Yوا�,�ه� Y�w�,ا� O�PQ + '($")٢ا� +  $@+Iا Y,5=ا� 
 ا�=Y,5 اI+@$  + O�PQ٢ و�:�[ +1C أ2  داود ا�("$)'  .٩٦
 ا�=Y,5 اI+@$  + O�PQ٢ و�:�[ +1C ا�,�$Rي ا�("$)'  .٩٧
 ا�=Y,5 اI+@$  + O�PQ٢ و�:�[ +1C ا�W"�C  ا�("$)'  .٩٨
 ا�=Y,5 اI+@$  + ٢$)' O�PQ و�:�[ +1C ا12 $"%' ا�(" .٩٩

 ا�=Y,5 اI+@$  + O�PQ٢ و�:�[ ا�8"$# ا���fS ا�("$)'  .١٠٠
 ا�=Y,5 اI+@$  + ٢ا�8"$# ا���fS وز;"د�X ا�("$)'  .١٠١
   ٢ا�,=9�h �=" !  ا�=.H3 $1 ا�=:"T  وا12a 9�T"+7 \�9 ا��� ا�("$)'  .١٠٢
 $.-# اI+@م    + ٢!,O ا��"ري 12a �86 ا�("$)'  .١٠٣
   ٢ا12 �2"ل ا�("$)' �Gح ا��N"ري  .١٠٤
 $.-# اI+@م    + �G٢ح ا�C.وي \)E $�)< ا�("$)'  .١٠٥
 $.-# اI+@م   + ٢\.ن ا�=:�.د ��2"دي ا�("$)'  .١٠٦
 $.-# اI+@م   + �P�٢' ا67.ذي ا�=�"رآ�.ي ا�("$)'  .١٠٧
  H�٢و;^ $N,)[ ا�b;9P ا12 -,��' ا�("$)'  .١٠٨
 b ا��C.ي  %"$# ا�9P; + ٢ا�(�ِ�;َ:ُ' ِ�ْ)�ُ%�{ي{ ا�("$)'  .١٠٩
    �G٢ح ا7ر1�:2 ا�C.و;' !  ا67"د;b ا�P�PS' ا��C.;' ا�("$)'  .١١٠
٢!�� ا���G،�;9ح ا�8"$# ا���fS  ا�("$)'  .١١١     
��x ا��P^     + ٢%"$# ا�:).م وا�5P< ا�("$)'  .١١٢P� 
 $.-# اI+@م + �G"6٢' ا12 ا���< \)1C+ E أ2  داود ا�("$)'  .١١٣
١١٤.  O�2"S=ح $(5"ة ا��G O��"�=٢ا�("$)' $�-"ة ا�    
    ٢د��^ ا��"�1�P ���ق ر;"ض ا�1�P�"S ا�("$)'  .١١٥
 $hC$ �S,N"ج ا��"T 1;9Q(� دار ا���"ن .١١٦
    �G٢ح ر;"ض ا�12a 1�P�"S \/�=�1 ا�("$)'  .١١٧
    ٢!,O ا��.ي ا�=,��G  ! 1ح ا7ر1�:2 و�,=' ا�N=��1 ا�("$)'  .١١٨
 دار ا��"ز    + ٢$8=.ع !,"وى ا12 ��=�' ا�("$)'  .١١٩
 $.-# اI+@م   + �٢^ �Gح $l �S,N)�^  ا�("$)' %.اه� اIآ) .١٢٠
 $.-# اI+@م   + �G"6٢' ا�8=^ ا�("$)'  .١٢١
   ٢ا��.ا1�T ا���J% 12a '�hي ا�("$)'  .١٢٢
     ٢!,"وى ا7زه� ا�("$)'  .١٢٣



 ١١٦

 دار ا��@+^ + $.-# اI+@م    + ٢ا�=.+.\' ا����h' ا�5.;,�' ا�("$)'  .١٢٤
  I٢!,"ء ا�("$)' !,"وى ا�)C8' ا�9اP�(� '=W.ث ا�:)=�' وا .١٢٥
   ٢$8=.ع !,"وى ور+"W^ ا12 \/�=�1 ا�("$)'  .١٢٦
  ٢!,"وى ا���5  ا�("$)'  .١٢٧
    ٢!,"وى ا��$)  ا�("$)'  .١٢٨
 $.-# اI+@م   + ٢ا��,"وى ا����h' ا���5ى 12a �86 ا��h,=  ا�("$)'  .١٢٩
     ٢دروس و!,"وى ا��Pم ا�=T9  ا�("$)'  .١٣٠
     ٢!,"وى $1 $.-# اI+@م ا��.م ا�("$)'  .١٣١
     ٢!,"وى اI+@م +`ال و%.اب ا�("$)'  .١٣٢
     ٢!,"وى ;�KT.�H ا�("$)'  .١٣٣
     ٢$8=.ع !,"وى و$�"aت ا12 2"ز ا�("$)'  .١٣٤
     ٢!,"وى اI+@م +`ال و%.اب ا�("$)'  .١٣٥
     ٢!,"وى وا+,("رات اI+@م ا��.م ا�("$)'  .١٣٦
     ٢!,"وى ا�(�5' اI+@$�' ا�("$)'  .١٣٧
١٣٨. �86 12a '�/;9Pا�("$)' ا��,"وى ا�  =,�h٢ ا�     
 دار ا���5      + ٢ا���X اI+@$  وأد�,X ا��6J)  ا�("$)'  .١٣٩
١٤٠.  ';98Cا7%.2' ا�  ! '�C٢ ا��-=�' ا�("$)' –ا�9رر ا��     
 $.-# اI+@م     + �3٢ح ا�,/�;Y ا�("$)'  .١٤١
 ا��,.6"ت ا��E(\ '�T"2 ا7ذآ"ر ا�C.و;' 12a \@ن  دار ا���5  .١٤٢
 $.-# ا!�@م     + ٢ �T^ ا7و3"ر ا�("$)' .١٤٣
 $.-# اI+@م  + �G"6٢' رد ا�=P,"ر ا�("$)'  .١٤٤
 $.-# اI+@م + �G"6 '(=5�٢' رد ا�=P,"ر ا�("$)'  .١٤٥
 $.-# اI+@م + ٢ا�=��.ط �)��N  ا�("$)'  .١٤٦
 $.-# اI+@م + 92٢اW# ا�Y����  ! #W"CS ا�(�اW# ا�("$)'  .١٤٧
�"�G xWح آJC ا�xW"-9 ا�("$)'  .١٤٨Pم$.-# ا + 1����٢ ا�@+I 
 $.-# اI+@م + ٢!,O ا��12a �;9 ا�h="م ا�("$)'  .١٤٩
 $.-# اI+@م + ٢ا���P ا��ا�G xWح آJC ا�xW"-9 ا�("$)'  .١٥٠
   ٢رد ا�=P,"ر \)E ا�9ر ا�=N,"ر  ا�("$)'  .١٥١
   �G"6٢' ا��P"وي \)E ا�=�ا-  ا�("$)'  .١٥٢
 $.-# اI+@م + ٢ا�(�ح ا����5 �)(�u ا�9رد;� ا�("$)'  .١٥٣
 ٢"$)' ا�(�ح ا���fS ا�( .١٥٤
 $.-# اI+@م + ٢ا�,"ج واIآ)�^ �=l �S,N)�^ ا�("$)'  .١٥٥
 $.-# اI+@م + ٢$.اهY ا��G  ! ^�(8ح $�S,N ا�(�l u)�^ ا�("$)'  .١٥٦
   �G٢ح ا�Jر-"l �S,N$ E(\  T)�^ ا�("$)'  .١٥٧
 $.-# اI+@م + ٢ا��.اآX ا�9واE(\  T ر+"�' ا12 أ2  ز;9 ا����واT  ا�("$)'  .١٥٨
١٥٩. l �S,N$ ح�G ^�(8ا� OC$ '($")م + ٢)�^ ا�@+Iا #-.$ 
   ٢ا�,Rآ�ة !  أ6.ال ا�=.�E وأ$.ر ا�lcة ا����3  ا�("$)'  .١٦٠
   92٢ا;' ا�=9h,8 وhT";' ا�=�,9S ا�("$)'  .١٦١
   ٢رو�' ا��"���1 و\=9ة ا�=�,�1 ا�("$)'  .١٦٢
  ٢ ا�=Rhب !  !�X اI$"م ا�("!:  �)(��ازي ا�("$)'  .١٦٣
 .-# اI+@م$ + ٢ا�=8=.ع �Gح ا�=Rhب �)C.وي ا�("$)'  .١٦٤
 $.-# اI+@م + ٢أ+EC ا�=�"�Y 2(�ح روض ا��"�Y ا�("$)'  .١٦٥
 $.-# اI+@م + �G٢ح ا��8h' ا�.رد;' ا�("$)'  .١٦٦



 ١١٧

١٦٧.   2.�(- ",�G"6– '($")م + ٢ و\=��ة ا�@+Iا #-.$ 
 $.-# اI+@م + �P�٢' ا�=P,"ج !  �Gح ا�=hC"ج ا�("$)'  .١٦٨
 $.-# اI+@م + ٢$Cf  ا�=P,"ج إ�E $:�!' أ��"ظ ا�=hC"ج ا�("$)'  .١٦٩
 $.-# اI+@م + hT٢";' ا�=P,"ج إ��G Eح ا�=hC"ج ا�("$)'  .١٧٠
 $.-# اI+@م + �G"6٢' ا��E(\  $��8 ا�Y��N ا�("$)'   .١٧١
 $.-# اI+@م + ٢ �G"6' ا��E(\  $��8 ا�=hC| ا�("$)'  .١٧٢
 $.-# اI+@م + ٢ا7م �)("!:    ا�("$)'  .١٧٣
   ٢  ا�="وردي ا�("$)'–ا�P"وي !  !�X ا�("!:   .١٧٤
   ٢د��^ ا�=P,"ج �Gح ا�=hC"ج �d$"م ا�C.وي ا�("$)'  .١٧٥
   ٢ا�(�ح ا�12a ���5 -9ا$' ا�("$)'  .١٧٦
 $.-# اI+@م + ٢ا���وع O(�$ 12a ا�("$)'  .١٧٧
 $.-# اI+@م + �G٢ح $Eh,C اIرادات ا�("$)'  .١٧٨
 $.-# اI+@م + ٢آ("ف ا��C"ع \1 $,1 اC-I"ع ا�("$)'  .١٧٩
١٨٠. "w ح�G  ! EhCأو�  ا� Y�"�$ '($")ا� Eh,C=م + ٢;' ا�@+Iا #-.$ 
 $.-# اI+@م + ٢ا�=12a  Cf -9ا$' ا�("$)'  .١٨١
 $.-# اI+@م + ٢ا�=�,Jf(� E�Sا�  ا�("$)'  .١٨٢
 $.-# اI+@م + ٢أT.ار ا���وق !  أT.اع ا���وق ا�("$)'  .١٨٣
 $.-# اI+@م + ٢إ\@م ا�=.-:�1 \1 رب ا�:"�=�12a 1 ا���< ا�("$)'  .١٨٤
١٨٥. (� D�P=ا� �Pا�("$)' ا��  )رآJم + ٢@+Iا #-.$ 
 $.-# اI+@م + ٢ا�,��;� وا�,12a ���P أ$�� ا�P"ج ا�("$)'  .١٨٦
 $.-# اI+@م + �G٢ح ا�5.آY ا�=��C �)�,.6  ا�("$)'  .١٨٧
$.-#  + �G"6٢' ا�:�"ر \)�G Eح ا�8@ل ا�=E(\  (P %=# ا�8.ا$# ا�("$)'  .١٨٨

 اI+@م
��x ا�xP $1 \)< اQ7.ل ا .١٨٩P,� ل.Pد ا��"G�٢("$)' إر   
 $.-# اI+@م + ٢اQ7.ل $1 \)< اQ7.ل ا�("$)'  .١٩٠
 $.-# اI+@م + ٢ا�,��;� وا�,���P  ا�("$)'  .١٩١
   ٢$:"�< أQ.ل ا���9C\ X أه^ ا��C' وا�8="\' ا�("$)'  .١٩٢
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